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2014-10-31

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset:
OBS!

måndagen den 10 november 2014, kl 09.30
tisdagen den 11 november 2014, kl 09.30
Ulf Olsson
Göran Björklund

Tidsprogram för Kommunstyrelsen
Måndag 10/11

Sammanträdet börjar med föredragning
av beslutsärenden, därefter gruppöverläggningar, följt av beslutssammanträde. Därefter genomgång av
budgeten och gruppvisa överläggningar
resten av dagen. Lunch enligt respektive
partigrupps bestämmande.

Tisdag 11/11

Gruppöverläggningar.
Lunch enligt respektive partigrupps
bestämmande.

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom vid behandling av
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess.

Måndagen den 24 november hålls ett beslutssammanträde med start
kl 09.30 (beslut om budget och till budgeten hörande ärenden samt
övriga ärenden). Kallelsen publiceras på webben den 14 november
2014.
OBS! Endast beslutssammanträdet är öppet för allmänheten, ej
gruppöverläggningarna om budgeten.

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-11-10

Stadskansliet:

Kc
PF
I
KU
M
E
N
SP

Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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2014-11-10

Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Verksamhetsbidrag till Borås Nämndemannaförening.
(2014/KS0707 115-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2014-10-13 i ärende 15/2014)
(2014/KS0054 164-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

3

Redovisning av inkomna e-petitioner t o m oktober 2014.
(2014/KS0271 101-1)

(Bil)

Kc

4

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj
månad 2014 avgivna motioner.
(2014/KS0076 101-1)
(Bil)

KU

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

Förslag till Vetenskapscenter i Borås.
(2014/KS0619 009-1)

(Bil)

Information om förändrad organisation för
patientnämnderna i Västra Götalandsregionen.
(2014/KS0730 001-3)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
KU

2

Skrivelse till Kommunstyrelsen med anledning av intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar.
(2014/KS0442 012-1)

(Bil)

FÖREDRAGNINGSLISTA
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2014-11-10

KU

KU
M

M
E

3

4
1

2
1

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP); Slå vakt om vårt
litterära kulturarv.
(2014/KS0324 860-3)

(Bil)

Medborgardialog om framtidens vård och omsorg.
(2014KS0758 739-3)

(Bil)

Prissättning av kommunala småhustomter på Kadriljgatan på
Brotorp.
(2014/KS0703 272-2)

(Bil)

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2015.
2014/KS0596 256-2)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Kommunforskning i Västsverige, protokoll från
årsmöte
(2014/KS0370 106-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån.
( 09 oktober 2014, Ärendenummer 16)
För finansiering av internbankens utlåning till de
kommunala bolagen nyupplånar Borås Stad 600 miljoner
kronor den 15 oktober 2014.

(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Borås Stads budget för 2015.
(Första genomgången, utdelas på sammanträdet)
(2014/KS0069 041-1

E

4

Borås Stads bestämmelser för föreningsbidrag.
(2014/KS0708 805-3)

(Bil)

Biblioteksprogram för Borås Stad.
(2014/KS0668 889-3)

(Bil)

E

5
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E

6

Särtaxa Viared Sommarstad.
(2014/KS0699 346-1)

(Bil)

E

7

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 med
anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda
i Borås.
(2014/KS0573 007-1)
(Bil)

E

8

Utdebitering 2015.
(2014/KS0069 041-1)

(Bil)

Projektansökan (2) Sociala investeringar 2014.
(2014/KS0239 759-1)

(Bil)

E
SP

9
1

Anmälningsärende:
a)

Överflyttning av ärende: Klimatstrategi för Västra
Götaland - uppföljning 2013.
(2014/KS0318 379-2)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
SP
SP

2
3

Svar på remiss Regionala miljömål för Västra Götaland.
(2014/KS0570 403-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för del av Landala, Landala 2.
(2014/KS0631 214-2)

(Bil)

SP

4

Yttrande över planbesked för del av Dammsvedjan, Släpan 2.
(2014/KS0630 214-2)
(Bil)

SP

5

Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan för del av
Dalsjöfors, Skänstad 7:63.
(2014/KS0203 214-2)
(Bil)

SP

6

Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan för del av
Sjömarken, Backabo 2:119.
(2014/KS0122 214-2)
(Bil)

SP

7

Granskningsyttrande över detaljplan för Sandared 1:40.m.fl,
Vägreservatet.
(2012/KS0562 214-2)

(Bil)
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SP

8

Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan för Hestra,
Torpa-Hestra 4:4.
(2014/KS0614 214-2)
(Bil)

SP

9

Antagande av detaljplan för del av Villastaden, Trasten 1.
(2008/KS0200 214-2)

(Bil)

SP

10

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP): Låga hyror motverkar
bostadssegregationen.
(2013/KS0185 270-2)
(Bil)

SP

11

Svar på remiss Ställplats för husbilar i centrala Borås.
(2013/KS0422 315-2)

(Bil)

Kc 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

Kc 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Redovisning av inkomna e-petitioner t o m oktober 2014
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.

2014-10-15
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-10-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0271 101
Handläggare: Bertil Ekwall, Göran Björklund, tfn
Datum/avdelningschef: 2014-10-14/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2014-11-10
2

Dnr 2014/KS0271 101
1

Avd: Sekreetariatet
Handläggaare: Bertil Ekkwall, Göran
n Björklundd
Kommunful
K
llmäktige

Redov
visning av
a inkom
mna e-petitioner t o m okttober 201
14
Kommuunfullmäktigge har den 2 5 februari 2010 beslutatt införa e-peetitioner i Bo
orås
Stad. Fuullmäktige haar också vidd samma tillffälle uttalat sin
s vilja att ffå regelbund
den informatio
on om de peetitioner som
m lämnas.
Kommuunstyrelsen överlämnar
ö
härmed en sammanställ
s
lning över innlämnade e-petitioneer till och med
m oktober månad 20144.
Kommuunstyrelsen föreslår
f
Kom
mmunfullmääktige beslutta
Redovisnningen läggs till
t handlingaarna
KOMM
MUNSTYRE
ELSEN

Ulf Olssson
Kommuunstyrelsens ordförandee
Göran
G
Björk
klund
Kommunsek
K
kreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

W
WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55
5

bo
oras.se

boras.stad@
@boras.se

033-35 70 00
0 vx

033-35
5 32 00

Redovisning från Stadskansliet av inkomna E-petitioner t o m oktober 2014
Inkom

E-petition

Initiativtagare

Ansvarig nämnd

Slutdatum

Signaturer Status

2014-07-21

Återvinn trottoaren.

Sune Bergström

Tekniska nämnden

2014-12-31

0 Samlar
underskrifter

2014-09-25

Förläng linjebuss 8

Maria Wallengren

Kommunstyrelsen

2014-11-30

5 Samlar
underskrifter

2013-12-02

Mer motion och motorik i skolan för hälsa och
lärande

Hedvig Kjellin

Stadsdelsnämnden
Norr

2014-03-31

118 Avslutad

2013-12-05

Elljusspår vid Kype nåbart från Sjöbo

Andreas Andersson

Fritids- och
folkhälsonämnden

2014-03-03

2 Avslutad

2013-12-11

Återvinningstation

Sören Björklund

Borås Energi och
Miljö AB

2014-01-24

4 Avslutad

2014-01-16

Ny basketarena

Fredrik Zetterlund

Fritids- och
folkhälsonämnden

2014-07-31

29 Avslutad

2014-01-17

Björkhemsgatan

Sonny Andersson

Tekniska nämnden

2014-02-28

1 Avslutad

2014-01-23

Belysning av lekplatser på Sjöbo

Linda Ikatti

Tekniska nämnden

2014-04-30

5 Avslutad

2014-02-21

Återvinning för hjälporganisationer

Yvonne
Gunneriusson

Borås Energi och
Miljö AB

2014-03-31

9 Avslutad

2014-02-22

Borås nästa i Sverige med ekologisk mat till
skolorna/äldrevården?

Anna Sevo

Stadsdelsnämnden
Väster

2014-04-30

108 Avslutad

2014-02-24

Stoppa införandet av trådlös teknik på skolor och Elin Arvidsson
förskolor i Borås och använd istället trådbunden
Internet - och telefonuppkoppling

Kommunstyrelsen

2014-04-30

39 Avslutad

2014-02-24

Matskog

Anna Sevo

Tekniska nämnden

2014-05-30

13 Avslutad

2014-06-15

Klimatanpassa Borås

Anders Assarsson

Miljö- och
2014-09-15
konsumentnämnden

17 Avslutad

2014-06-17

Skulptur av ungdomar

Linnea Carlsson

Kulturnämnden

2014-08-28

5 Avslutad

2014-06-30

Sjöfart på Viskan

Uno Lundberg

Tekniska nämnden

2014-08-31

1 Avslutad

Anm. Om det inte finns någon notering i rutan ”Åtgärd” för avslutad e-petition saknas uppgift om beslut från ansvarig nämnd/bolag

Åtgärd

Genomförd

Delvis
genomförd

Genomförd

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj
månad 2014 avgivna motioner
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.

2014-10-27
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2014-10-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0076 101
Handläggare: Göran Björklund, tfn 8300
Datum/avdelningschef: 2014-10-22/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2014-11-10

Dnr 2014/KS0076 101

Sekretariatet
Göran Björklund

Kommunfullmäktige

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2014 avgivna motioner
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

1

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

KF 2002
2-03-18 § 26
2002/KS
S0249 001
KC

Mo
otion av Maj Steen (M); Avveckling
A
av
ko
ommunens e gen revision.

Under bered
dning.

KF 2005
5-04-21 § 49
2005/KS
S0393 050
J

Mo
otion av Solvveig Kjörnsbe
erg (S); Kolle
ektivavtal
vid
d upphandlin
ng.

Under bered
dning.

KF 2006
6-08-17 § 107
7
2006/KS
S0558 821
E

Mo
otion av Kersstin Koivisto (Väg) om
iorrdningställan
nde av beach
hvolleyplan i
Sttadsparken fö
ör att främja ungas hälsa
a.

Klart för god
dkännande.

KF 2007
7-11-21--22 § 151
2007/KS
S0847 107
KC

Mo
otion av Williiam Petzäll (SD);
(
Saltemads
ca
amping.

Under bered
dning.

KF 2008
8-01-24 § 2
2008/KS
S0132 107
KC

Mo
otion av Kjel l Classon (S); Bygg
se
eniorbostäde r.

Under bered
dning.

KF 2008
8-02-21 § 19
2008/KS
S0225 050
J

Mo
otion av And
ders Österberg (S); Ja, till rättvisa
av
vtal! Nej till lö
öneapartheid
d i Borås!

Under bered
dning.

KF 2008
8-06-12 § 116
6
2005/KS
S0393 050
J

Mo
otion av Solvveig Kjörnsbe
erg (S); Kolle
ektivavtal
vid
d upphandlin
ng.

Under bered
dning.

KF 2009
9-01-22 § 2
2009/KS
S0111 614
E

Mo
otion av Ben
ngt Bohlin (S)) och Lars-Åke
Jo
ohansson (S)); Utbildning för vindkraft i Borås
Sttad.

Under bered
dning.

KF 2009
9-02-19 § 16
2009/KS
S0175 700
E

Mo
otion av And
ders Österberg (S);
Jä
ämlikhetsutre
edning – Ja tack!

Under bered
dning.

KF 2009
9-05-14 § 66
2009/KS
S0403 420
E

Mo
otion av And
ders Österberg (S); Mindrre partiklar
oc
ch fler levand
de människor - det är rättt bra.

Under bered
dning.

KF 2009
9-05-14 § 66
2009/KS
S0404 822
E

Mo
otion av And
ders Österberg (S); Anpassa
by
yggnaderna e
efter människan och inte
mä
änniskan efte
er byggnade
erna.

Under bered
dning.

KF 2009
9-09-17 § 115
5
2009/KS
S0588 107
E

Mo
otion av Leila
a Pekkala (S
S); Den bästa
a energin
är den som intte används.

Klart för god
dkännande.

KF 2009
9-10-15 § 130
0
2009/KS
S0661 317
SP

Mo
otion av Len nart Andreas
sson (V); Me
ed sikte på
stjjärnorna.

Under bered
dning.

KF 2009
9-11-25--26 § 153
2009/KS
S0748 173
E

Mo
otion av Williiam Petzäll (SD);
(
Sprinklers i
äld
dreboenden..

Under bered
dning.
Kostnadsbe
eräkning
behöver kom
mpletteras.

KF 2009
9-12-17 § 178
8
2009/KS
S0815 532
SP

Mo
otion av Ida Legnemark (V)
( och Fredrich
Le
egnemark (V
V); Framtidens kollektivtra
afik.

Under bered
dning.

2

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

KF 2010
0-02-25 § 15
2010/KS
S0204 219
SP

Mo
otion av Kjel l Classon (S); Utveckling
g av Hässleh
holmen.

Under bered
dning. Inkom
mmit
fyra remissv
var.

KF 2010
0-05-20 § 52
2010/KS
S0363 332
E

Mo
otion av Emiina Beganov
vic (S), Kjell Classon
C
(S
S) och Anderss Österberg (S); Lek är en
e barnslig
rättighet II.

Klart för god
dkännande.

KF 2010
0-05-20 § 52
2010/KS
S0364 829
E

Mo
otion av And
ders Österberg (S) och Ingwer
Kliche (S); Lett´s dance.

Klart för god
dkännande.

KF 2010
0-05-20 § 52
2010/KS
S0373 050
E

Mo
otion av Han
nna Werner (MP);
(
Inköp i tiden.

Under bered
dning.

KF 2010
0-06-17 § 69
2010/KS
S0516 110
Vn

Mo
otion av Joha
an Hellström
m (MP) och Martin
M
Ne
euman (Väg)); Färre kommunala valkrretsar.

Under bered
dning.

KF 2010
0-08-19 § 95
2010/KS
S0559 349
E

Mo
otion av Len nart Andreas
sson (V); Kommunala
va
attenhål.

Klart för god
dkännande.

KF 2010
0-08-19 § 95
2010/KS
S0597 821
E

Mo
otion av Ulf O
Olsson (S), Ninni
N
Dyberg
g (S) och
An
nders Österb
berg (S); Spo
ontanidrottsplats på
Tu
ullen.

Klart för god
dkännande.

KF 2010
0-09-23 § 111
1
2010/KS
S0640 824
E

Mo
otion av Matts Brandt (C); Alla goda tiing äro
tre
e.

Klart för god
dkännande.

KF 2010
0-09-23 § 111
1
2010/KS
S0686 532
SP

Mo
otion av Kersstin Koivisto (Väg); Utred
d möjlighe
eten till spårb
bunden pend
del- och kolle
ektivtrafik.

Under bered
dning.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS
S0277 530
SP

Mo
otion av Maj--Britt Eckerström (C) och
h Monica
Jo
ohansson (C)); Samlat Re
esecentrum.

Under bered
dning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS
S0299 139
KU

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Morgan Hjalma
arsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Sa
ara Degerma
an-Carlsson (KD); Bra Ko
ompis riktatt även till äld
dre elever – för
f ett starkarre värdegrundsarbete!

Under bered
dning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS
S0326 003
J

Mo
otion av Krisster Maconi (SD); Komple
ettering av
lok
kal ordningsfföreskrift.

Under bered
dning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS
S0377 040
E

Mo
otion av Heitti Ernits (MP)); Att vitalisera demokra
atin – införan
nde av deltag
garbudgetar..

Under bered
dning.

KF 2011-06-16 § 81
2011/KS
S0489 105
KC

Mo
otion av Pon
ntuz Fritzson (SD); Söka vänortssa
amarbete i sttaten Israel.

Under bered
dning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS
S0584
SP

Mo
otion av Eike
e Jünke (M), Olle Engströ
öm (M)
oc
ch Annette C
Carlson (M); Fri
F parkering för en
lev
vande stadskkärna.

Under bered
dning.

3

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS
S0585 821
E

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M) och Alfio Franco
(M
M); Ett säkertt och tryggt Borås
B
även fö
ör våra
ba
arn och ungd
domar.

Lokalförsörjjningsnämnd
den
har lämnat svar
s
på remiss.
Under bered
dning.

KF 2011-09-22 § 120
0
2011/KS
S0602 050
E

Mo
otion av Ann
ne-Marie Eks
ström (FP); Social
S
hä
änsyn vid upp
phandling.

Tekniska nä
ämnden har
lämnat svarr på remiss.
Under bered
dning.

KF 2011-09-22 § 120
0
2011/KS
S0612 050
E

Mo
otion av Joakkim Malmberg (FP); Skattemedel
sk
kall användass effektivt – inför utmanin
ngsrätt!

Under bered
dning.

KF 2011-09-22 § 120
0
2011/KS
S0661 219
SP

Mo
otion av Heitti Ernits (MP)); Tillgängligg
gör
Krrokshallsberg
get för Borås
sarna.

Under bered
dning.

KF 2011-09-22 § 120
0
2011/KS
S0662 024
PF

Mo
otion av Alfio
o Franco (M)) och Annaca
arin
Ma
artinsson (M
M); Verkliga lö
önekostnader.

Under bered
dning.

KF 2011-10-20 § 128
8
2011/KS
S0709 020
PF

Mo
otion av Sara
a Degerman Carlsson (K
KD); Borås
Sttad – en arbe
etsgivare om
m tar ansvar.

Under bered
dning.

KF 2012
2-01-26 § 2
2012/KS
S0122 331
SP

Mo
otion av Heitti Ernits (MP)); Stadsodling för ett
hå
ållbarare Borrås.

Under bered
dning.

KF 2012
2-01-26 § 2
2012/KS
S0126 311
SP

Mo
otion av Nan
ncy Kindblad (M), Morgan
n Hjalma
arsson (FP), Annette Carlson (M), Ke
erstin
He
ermansson ( C), och Falc
co Güldenpfe
ennig
(K
KD); Gräv nerr för att satsa
a på miljön och
o bygga
ny
ytt!

Under bered
dning.

KF 2012
2-01-26 § 2
2012/KS
S0129 701
KU

Mo
otion av Patrrik Cerny (FP
P), Annette Carlson
C
(M
M), Morgan H
Hjalmarsson (FP),
(
Kerstin
n Herma
ansson (C) o
och Falco Gü
üldenpfennig (KD);
Ba
arnrättsstrate
egi och Pinoc
cciogrupp – ett
e måste
förr en aktiv ba rnkommun!

Under bered
dning.

KF 2012
2-02-23 § 21
2012/KS
S0204 403
SP

Mo
otion av Tho
omas Ågren (MP);
(
Uppda
aterade
klimatmål för B
Borås Stad.

Under bered
dning.

KF 2012
2-02-23 § 21
2012/KS
S0206 107
SP

Mo
otion av Nils -Åke Björklund (M); Miljö
övänliga
fra
amtida tätortssbussar.

Under bered
dning.

KF 2012
2-03-15 § 38
2012/KS
S0270 822
E

Mo
otion av Joakkim Malmberg (FP); Lägg
g ut driften av Stadspa
arksbadet på
å entreprenad.

Under bered
dning.

KF 2012
2-03-15 § 38
2012/KS
S0272 821
E

Mo
otion av Alexxis Mouschopanis (M) oc
ch Annette
Ca
arlson (M); B
Bygg en idrotttshall i anslu
utning till
Sjömarkensko
olan.

Klart för god
dkännande.

KF 2012
2-04-12 § 57
2012/KS
S0332 730
KU

Mo
otion av Mirja
am Jakobsso
on (MP); Tyd
dligare
be
eskrivning avv andel vårda
are per vårdtagare på
äld
dreboenden..

Under bered
dning.

4

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

KF 2012
2-04-12 § 57
2012/KS
S0335 370
E

Mo
otion av Heitti Ernits (MP)); Utreda mö
öjligheterna
a för industrie
ell symbios i Borås.

Klart för god
dkännande.

KF 2012
2-04-12 § 57
2012/KS
S0337 710
E

Mo
otion av Karll-Gustav Dro
otz (KD); Vem
m bryr sig
om
m barnen i fö
örskolan?

Under bered
dning.

KF 2012
2-04-12 § 57
2012/KS
S0339 311
SP

Mo
otion av Ann
ne-Marie Eks
ström (FP), Anna
A
Christe
ensen (M), S
Sven-Erik Hå
åkansson (C)) och
Ha
ans Gustavs son (KD); Ettt enat Hässleholmen.

Klar för god
dkännande.

KF 2012
2-05-10 § 67
2012/KS
S0367 001
PF

Mo
otion av Ann
na Svalanderr (FP) och Jo
oakim
Ma
almberg (FP
P); Bilda en central försko
ole- och
grundskolenäm
mnd i Borås.

Under bered
dning.

KF 2012
2-05-10 § 67
2012/KS
S0378 023
PF

Mo
otion av Marria Lindgren (M)
( och Urba
an Svenkv
vist (M); Kom
mmunfullmäkttige ska besluta om att
So
ociala omsorrgsnämnden ska begära utdrag ur
be
elastningsreg
gistret vid nya
anställning och
o vid
up
pphandlingsa
avtal.

Under bered
dning.

KF 2012
2-05-10 § 67
2012/KS
S0379 023
PF

Mo
otion av Marria Lindgren (M)
( och Urba
an Svenkv
vist (M); Kom
mmunfullmäkttige ska besluta att
Sttadsdelsnäm
mnderna ska begära
b
utdra
ag ur belas
stningsregisttret vid nyans
ställning och vid uppha
andlingsavtall av hemtjäns
st samt äldre
eomsorg.

Under bered
dning.

KF 2012
2-05-10 § 67
2012/KS
S0394 312
SP

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C); Fle
er gångoc
ch cykelväga
ar behövs i Borås.

Klar för god
dkännande.

KF 2012
2-06-20 § 81
2012/KS
S0472 714
E

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M); En barrnomsorg
förr alla!

Remiss bes
svarad av
Stadsdelsnä
ämnderna.
Under bered
dning.

KF 2012
2-06-20 § 81
2012/KS
S0487 107
E

Mo
otion av Joakkim Malmberg (FP), Alex
xis
Mo
ouschopaniss (M) och Fallco Güldenpffenning
(K
KD); Ett geme
ensamt bosta
adsbolag me
ed bättre
mö
öjligheter.

Under bered
dning.

KF 2012
2-06-20 § 81
2012/KS
S0488 282
E

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C) och
h Cecilia
An
ndersson (C)); Mer penga
ar till verksam
mheterna
– mindre till ou
utnyttjade lok
kaler och fastigheter.

Klart för god
dkännande.

KF 2012
2-06-20 § 81
2012/KS
S0489 027
PF

Mo
otion av Joakkim Malmberg (FP); Införr traineepla
atser i Boråss Stad.

Under bered
dning.

KF 2012
2-08-16 § 106
6
2012/KS
S/KS0539 45
59
E

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Pirita Is
segran
(M
M), Annacarin
n Martinsson
n (M) och Ann
ne-Marie
Ek
kström (FP); Fimpa rätt!

Klart för god
dkännande.

KF 2012
2-09-20 § 118
8
2012/KS
S0555 216
SP

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP) oc
ch Joakim
Ma
almberg (FP
P); Omarbeta Borås Stads
s styrdoku
ument ”Förutssättningar fö
ör att bygga vindkraftv
ve
erk i Borås”!

Under bered
dning.

5

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

KF 2012
2-09-20 § 118
8
2012/KS
S0599 627
E

Mo
otion av Ann
na Christense
en (M), Patric
c Cerny
(FP), Sven-Eriik Håkansson
n (C) och Ha
ans Gustav
vsson (KD); Dags för Sko
olFam mode
ellen även
i Borås!
B

Under bered
dning.
Remiss bes
svarad av
Stadsdelsnä
ämnderna.

KF 2012
2-09-20 § 118
8
2012/KS
S0600 005
E

Mo
otion av Ann
na Christense
en (M), Patric
c Cerny
(FP), Sven-Eriik Håkansson
n (C) och Ha
ans Gustav
vsson (KD); Internet på äldreboende
ä
n för en
me
er innehållsrrik vardag.

Under bered
dning.
Remiss bes
svarad av
Stadsdelsnä
ämnderna

2012-12-20 § 146
2012/KS
S0771 001
KC

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Morgan Hjalma
arsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Fa
alco Güldenp
pfennig (KD);
Infför fristående
e revision.

Under bered
dning.

2012-12-20 § 146
2012/KS
S0772 827
E

Mo
otion av Ann
na Christense
en (M); Fritidsgårdar
me
ed profilinrikttning.

Under bered
dning.
Remiss bes
svarad av
stadsdelsnä
ämnderna occh
Ungdomsrå
ådet.

2013-03-02-21 § 16
2013/KS
S0185 270
SP

Mo
otion av Ben
ngt Wahlgren
n (FP); Låga hyror
mo
otverkar bosstadssegrega
ationen.

Klart för god
dkännande.

2013-02-21 § 16
2013/KS
S0189 107
E

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Morgan Hjalma
arsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Fa
alco Güldenp
pfennig (KD); Lägg ut Salltemads
ca
amping på en
ntreprenad!

Under bered
dning.

2013-03-21 § 27
2013/KS
S0281 106
KC

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C);
La
andsbygdssä
äkra politiska
a beslut.

Under bered
dning.

2013-03-21 § 27
2013/KS
S0283 866
E

Mo
otion av Ben
ngt Wahlgren
n (FP); Dags att införa
1 %-regeln
%
förr konstnärligtt utsmyckning
g och gesta
altning vid nyyproduktion eller
e
renoverring av
offfentliga bygg
gnader och platser
p
i Borå
ås.

Under bered
dning.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S0354 770
KU

Mo
otion av Falcco Güldenpfe
ennig (KD);
Äldres rätt att å
åldras med värdighet.
v

Under bered
dning.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S0356 023
PF

Mo
otion av Joakkim Malmberg (FP);
Infför studentm
medarbetarsy
ystem i Borås
s!

Under bered
dning.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S/357 730
KU

Mo
otion av Nan
ncy Kindblad (M);
Gö
ör Borås Turristbyrå besö
öksvänlig.

Klart för god
dkännande.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S0358 514
SP

Mo
otion av Han
nna Werner (MP);
(
Cy
ykelparkering
gar.

Under bered
dning.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S0360 429
SP

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n;
Nä
är vågar Borå
ås spola WC
C:n

Klar för god
dkännande.
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Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

2013-05-23 § 55
2013/KS
S0412 739
KU

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Morgan Hjalma
arsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Fa
alco Güldenp
pfennig (KD); Minska mattsvinnet i
äld
dreomsorgen
n

Under bered
dning.

2013-05-23 § 55
2013/KS
S0415 100
KU

Mo
otion av Falcco Güldenpfe
ennig (KD); Tjänster
T
–
en
n kvalitetskon
ntroll värdig namnet
n

Under bered
dning.

2013-06-19 § 69
2013/KS
S0433 050
E

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C) och
h Alexande
er Andersson
n (C); Ställ hö
ögre krav vid
d livsmede
elsupphandlin
ng

Klart för god
dkännande.

2013-06-19 § 69
2013/KS
S0444 105
KC/KU

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP);
Fla
agga för våra
a minoriteterr!

Under bered
dning.

2013-06-19 § 69
2013/KS
S0472 001
PF

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P), Anna Chrristensen
(C
C) och Hans G
Gustavsson (KD); Inrätta
a en centra
al äldreomso
orgsnämnd

Under bered
dning.

2013-06-19 § 69
2013/KS
S0475 732
KU

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Morgan Hjalma
arsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Fa
alco Güldenp
pfennig (KD); Valfrihet förr alla

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0539 119
KC/E

Mo
otion av Ida Legnemark (V);
(
Whistelb
blowerfunktion i Borå
ås Stad

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0540 739
KU

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P); Inrätta en fristå
ående äldreo
ombudsman!

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0541 614
KC/PF

Mo
otion av Marrie Fridén (M) och Alexis
Mo
ouschopaniss (M); Att byg
gga broar

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0543 514
SP

Mo
otion av Falcco Güldenpfe
ennig (KD); TidsbeT
gränsad fri parrkering i Borå
ås Stad

Under bered
dning.

2013-06-22 § 92
2013/KS
S0542 514
SP

Mo
otion av Han
ns Gustavsso
on (KD); Släp
pp parkerin
ngen fri – dett är sommar!!

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0544 110
Val

Mo
otion av Marrie Fridén (M) och Alexis
Mo
ouschopaniss (M); Elektro
onisk röstning
g

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0546 269
SP

Mo
otion av Heitti Ernits (MP)) och Thoma
as Wingren (MP); Eta
ablera en tex
xtilvandringsled med
miljö- och indu
ustritema

Under bered
dning.

2013-09-19 § 111
2013/KS
S0607 700
KU

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P);
Lä
änge leve kärrleken!

Under bered
dning.

2013-09-19 § 111
2013/KS
S0609 110
J

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP); Gå
G och
rösta

Under bered
dning.
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Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0629
N

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M) och Hamid Fard
(FP); Kulturkom
mpetens.nu

Klar för god
dkännande.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0661 700
KU

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P); Arbeta sm
martare
mo
ot våld i nära
a relationer

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0663 730
KU

Mo
otion av Ann
ne-Marie Eks
ström (FP); In
nför lag
om
m Valfrihetsssystem (LOV) även när de
et gäller
sä
ärskilda boen
nden för äldre
e och person
ner med
funktionsnedsä
ättning

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0664 311
SP

Mo
otion av Nils -Åke Björklund (M) och Annette
A
Ca
arlson (M); T
Trafikflöden tiill Viareds ind
dustriområde

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0666 820
E

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP);
Infför maskerin
ngsförbud nu!

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0668
E

Mo
otion av Ben
ngt Wahlgren
n (FP); Borås
s Symfonio
orkesters fra
amtid

Under bered
dning.

2013-11-20—21 § 14
41
2013/KS
S0728 050
E

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C); Gifftfri varda
ag kräver han
ndling

Under bered
dning.

2013-11-20—21 § 14
41
2013/KS
S0730 618
E

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Birgitta
a Bergman
(M
M) och Marie Fridén (M); Praktik på gy
ymnasiets
allla program

Under bered
dning.

2013-12-19 § 150
2013/KS
S0792 311
SP

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP);
Sö
ödra torget – förtjänar me
er än bussar

Under bered
dning.

2013-12-19 § 150
2013/KS
S0793 220
SP

Mo
otion av Ceccilia Andersso
on (C) och Maj-Britt
M
Ec
ckerström (C
C); Inför en Trrästadsstrate
egi i
Bo
orås!

Under bered
dning.

2014-01-16 § 2
2014/KS
S108 738
E

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P); Broddar till ålderspe
ensionärer! F
För ökad tryg
gghet under vinterv
ha
alvåret

Klart för god
dkännande.

2014-01-16 § 2
2014/KS
S108 027
PF

Mo
otion av Ann
n-Marie Ekstrröm (FP) och
h Falco
Gü
üldenpfennig
g (KD); Ta fra
am en HBTQ
Q-policy!

Under bered
dning.

2014-02-20 § 17
2014/KS
S0164 299
E

Mo
otion av Ulla
a-Britt Åsén (SD); Att använda befin
ntliga bibliote
ek till Mötesplatser för invånarna i
Bo
orås kommun
n.

Under bered
dning.

2014-02-120 § 17
2014/KS
S0193 291
E

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C) och
h Cecilia
An
ndersson (C)); Ny idrottsh
hall på Myrås
sskolan!

Under bered
dning.
Remiss bes
svarad av
Lokalförsörjjningsnämnd
den,
Stadsdelsnä
ämnd Öster och
Fritids- och
folkhälsonämnden.
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Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

2014-03-20 § 30
2014/KS
S0266 208
PF

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (F); Ko
ostnadsfria
pe
edagogiska m
måltider i förs
skolan!

Under bered
dning.

2014-03-20 § 30
2014/KS
S0291 828
E

Mo
otion av Ceccilia Andersso
on (C) och Maj-Britt
M
Ec
ckerström (C
C); Bygg en modern
m
evenmangsha
all i Eventom rådet i Knalle
eland

Under bered
dning.

2014-03-20 § 30
2014KS0
0292 299
E

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP); Året
Å om på
Almenäs!

Remiss bes
svarad av
Lokalförsörjjningsnämnd
den
och Fritids- och
folkhälsonämnden.
Under bered
dning.

2014-03-20 § 30
2014/KS
S0293 291
E

Mo
otion av Ann
na Svalanderr (FP); Tillagn
ningskök
på
å Almåsgymn
nasiet

Remiss bes
svarad av
Lokalförsörjjningsnämnd
den
och Utbildningsnämnden.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0313 730
KU

Mo
otion av Ann
nette Carlsso
on (M); Inventering av
äld
dreomsorgen
n

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0320 310
SP

Mo
otion av Han
nna Werner (MP);
(
Sandareds centrum

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0322 403
SP

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP); In
ngen
vin
ndkraft för Bo
orås Energi och
o Miljö AB
B!

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0324 860
KU

Mo
otion av Ben
ngt Wahlgren
n (FP); Slå va
akt om
vå
årt litterära ku
ulturarv.

Klart för Kommunstyrelssen.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0328 773
PF

Mo
otion av Matt
ttias Karlsson
n (M) och An
nnette
Ca
arlson; Livräd
ddning via SMS.

Klart för god
dkännande.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0329 701
KU

Mo
otion av Matt
ttias Karlsson
n (M), Anna-Carin
Ma
artinsson (M
M) och Annettte Carlsson; Livsviktig
ga projekt mo
ot ungdomars psykiska ohälsa

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0340 023
PF

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P); Karriärtjän
nster i
förrskolan!

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0346 027
PF

Mo
otion av Matt
ttias Karlsson
n (M) och An
nnette
Ca
arlson (M); S
Ställ krav på HLR-utbildning i funktio
onsnedsättnin
ngsomsorgen

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0348 105
I

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C) och
h Maj-Britt
Ec
ckerström (C
C); Samlad marknadsförin
m
ng i Borås!

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0364 514
SP

Mo
otion av Mon
nica Johanss
son (C); Fri parkering
p
förr och utökad
de möjlighete
er till laddning
g av elbilarr i stadskärna
an!

Under bered
dning.
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Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

2014-05-21 § 58
2014/KS
S0381 612
E

Mo
otion av Marria Lindgren (M),
(
Björn Be
ergquist
(M
M) och Annett
tte Carlsson (M); Ge alla gymnasie
eelever kunsskapen och chansen
c
att prova
p
på
attt starta eget..

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
2014/KS
S0382 049
E

Mo
otion av Matt
ttias Karlsson
n (M), Pirita Isegran
I
(M
M) och Annett
tte Carlsson (M); Ordning
g och reda
– pengar på uttsatta tider.

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
2014/KS
S0389 141
N

Mo
otion av Ann
nette Carlsso
on (M) och La
arsGu
unnar Comé n (M); Tjänsttegarantier i näringslive
et.

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
2014/KS
S0392 059
E

Mo
otion av Ann
nette Carlsso
on (M), Morga
an Hjalma
arsson (FP) och Falco Güldenpfennig
G
g (KD); Ny
ko
onkurrenspol icy för Borås
s Stad.

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014
4/KS0429 73
33
PF

Mo
otion av Ida Legnemark (V);
(
Förbättra
a villkoren
i Daglig
D
verksa
amhet.

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014
4/KS0441 02
27
PF

Mo
otion av Ida Legnemark (V)
( och Anita
a Spjuth
(V
V); Hbtq-certiffiera Borås

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014
4/KS0455 60
02
KU

Mo
otion av Falcco Güldenpfe
ennig (KD); Fler
F specia
allärare på skkolorna i Borrås.

Under bered
dning.
På remiss.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014
4/KS0456 62
24
KU

Mo
otion av Falcco Güldenpfe
ennig (KD); Inför elevhä
älsogaranti i B
Borås.

Under bered
dning.
På remiss.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014
4/KS0457 02
23
PF

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P); Karriärtjän
nster
ino
om socialtjän
nsten!

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014
4/KS0461 29
91
E

Mo
otion av Maliin Wickberg (M), Annaca
arin
Ma
artinsson (M
M) och Annettte Carlson (M
M); Krafttag
g kring lokale
erna på Engelbrektskolan.

Under bered
dning.

10

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande under
u
perioden 2014-0
06-01--2014
4-10-31 av
vgivna mo
otioner
Inkom
Diarienu
ummer

Mo
otion

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0499 10
07
E

Mo
otion av Joa kim Malmberg (FP) och Alexander
A
An
ndersson (C)); Ny återvinn
ningscentral i Sandared!

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0518 21
12
SP

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson )FP); Förtäta
F
Bo
orås stadskä
ärna!

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0523 82
24
E

Mo
otion av Sve
en-Erik Håkansson (C) oc
ch Alexan
nder Anderssson (C); Bygg
g ett aktivitettsområde
på
å Gångheste rs stationsom
mråde.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0524 00
01
PF

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M); Avskafffa stadsde
elsnämndern
na.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0526 21
19
SP

Mo
otion av Eike
e Jünke (M); Avfallshante
eringen
sk
ka vara en de
el av samhällsplaneringen!

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS527 005
5
PF

Mo
otion av Ann
ne-Marie Eks
ström (FP) oc
ch Morgan
Hjalmarsson (F
FP); Fritt tråd
dlöst nätverk
k i centrum!

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0528 31
17
E

Mo
otion av Mon
nica Hermansson-Friedm
man (M);
So
olbelys mera
a.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0529 31
12
SP

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M) och Mo
onica
He
ermansson-F
Friedman (M); Strandpromenad
me
ellan Askland
da och Skalle badplats.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0534 61
18
E

Mo
otion av Per Carlsson (S) och Sofia Bohlin
B
(S);
AP
PL-platser.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0545 31
17
E

Mo
otion av Alexxis Mouschopanis (M) oc
ch Cecilia
An
ndersson (C)); Lys upp ba
anvallen!

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0578 23
31
SP

Mo
otion av Ida Legenmark (V); Bygg fra
amtidens
Bo
orås!

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0580 31
19
E

Mo
otion av Marrianne Fridén
n (M); Männis
skor möts
i Borås.
B

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0584 31
19
E

Mo
otion av Ann
na Christense
en (M); Fler pappersp
ko
orgar för en rrenare och va
ackrare stad.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0587 70
00
PF

Mo
otion av Ann
ne-Marie Eks
ström (FP); Förebygg
F
he
edersrelatera
at våld och fö
örtryck!

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0592 73
39
KU

Mo
otion av Ben
ngt Wahlgren
n (FP) och Pa
atrik
Ce
erny; Stöd til l unga och dementa
d
i sam
mhället
oc
ch deras anh
höriga.

Behandling
g
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Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande under
u
perioden 2014-0
06-01--2014
4-10-31 av
vgivna mo
otioner
Inkom
Diarienu
ummer

Mo
otion

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0597 04
40
E

Mo
otion av Tom
mas Wingren (MP); Frigör Borås
Sttad från tillgå
ångar i fossilb
bränslebrans
schen.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0598 78
80
KU

Mo
otion av Tom
mas Wingren (MP); Inför tandt
bo
orstning på fö
örskola och fritids.
f

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0599 10
07
E

Mo
otion av Tom
mas Wingren (MP); Mikro
oelproduktio
on avlastar e lnätet.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0632 80
09
E

Mo
otion av Ida Legnemark (V); Inför lagliga graffitiiväggar.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0644 21
14
SP

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP); Ny
N detaljpla
an för del avv Nordskogen
n (Torpa Sjöb
bo 2:2
m fl).

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0649 00
03
J

Mo
otion av Len nart Andreas
sson; Förbud
d mot en
ob
befintlig komm
munal förete
eelse.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0653 75
59
E

Mo
otion av Sara
a Degerman Carlsson (K
KD); Mer
me
edmänskligh
het i Borås!

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0654 73
39
KU

Mo
otion av Len nart Andreas
sson (V); Tillgänglighe
et för persone
er med perm
mobil.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS657 312
2
SP

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP); Bygg
B
gå
ångbana Ryd
dboholm – Bo
orås!

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0661 00
01
PF

Mo
otion av Kersstin Koivisto (Vägv); Inrätta en
sk
kolnämnd förr grundskolan
n.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0662 61
12
E

Mo
otion av Kersstin Koivisto (Vägv); Utre
eda möjlig
gheten att inrrätta en ”prov
va på” verksa
amhet för
tonåringar likn ande idrottss
skola som re
edan finns
för barn.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0663 73
39
KU

Mo
otion av Kersstin Koivisto (Vägv); Utre
ed möjlighe
eten att inrättta ”äldrekollo
o”.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0664 75
59
KU

Mo
otion av Kersstin Koivisto (Vägv); Möjlligheten
attt inrätta inforrmations- och utbildnings
skvällar för
he
emlösa på hä
ärbärget Kas
stanjen.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0671 40
06
E

Mo
otion av Matttias Karlsson
n (M) och An
nnette
Ca
arlson (M); T
Tuffa tag mott regeltrotset vid Borås
sjö
öar.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0672 70
00
E

Mo
otion av Matttias Karlsson
n (M) och An
nnette
Ca
arlson (M); S
Schysta relationer – ett rik
ktigt framgå
ångsrikt proje
ekt.

Behandling
g
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Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande under
u
perioden 2014-0
06-01--2014
4-10-31 av
vgivna mo
otioner
Inkom
Diarienu
ummer

Mo
otion

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0673 53
31
SP

Mo
otion av Mon
nica Hermansson-Friedm
man (M)
oc
ch Annette C
Carlson (M); Låt
L fler använ
nda skolbu
ussarna.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0674 82
21
E

Mo
otion av Matttias Karlsson
n (M) och An
nnette
Ca
arlson (M); In
nvestera i en
n näridrottsplats vid
Sttorsjön.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0675 51
12
SP

Mo
otion av Matttias Karlsson
n (M) och An
nnette
Ca
arlson (M); F
För en ökad trafiksäkerhe
t
et i Viskafors och Rydbo
oholm.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0676 60
09
KU

Mo
otion av Matttias Karlsson
n (M), Annac
carin
Ma
artinsson (M
M) och Annettte Carlson (M
M); Arbeta
för en narkotikkafri skola i Borås.
B

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0677 73
39
KU

Mo
otion av Len nart Andreas
sson (V); Handikappa
anpassade to
oaletter vid Pickesjön
P
och
h Vänga
Mo
osse.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0678 37
70
E

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C); So
olceller
so
om tak på pa rkeringsplats
ser!

Behandling
g

KU 1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Skrivelse till Kommunstyrelsen med anledning av intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar
Fritids- och folkhälsonämnden har skrivit till Kommunstyrelsen ang intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar. Ärendet har skickats till Miljö- och konsumentnämnden för yttrande, eftersom
Fritids- och folkhälsonämnden lyfter fram redovisningen av miljöarbetet som ett exempel.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Miljö- och konsumentnämnden uppmanas att utvärdera intervallerna för uppföljning och rapportering i samband med
revidering och förslag till nya Miljömål, senast 2016.
Kommunstyrelsens svar översänds till Fritids- och folkhälsonämnden

2014-10-27
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-10-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0442
Programområde: 1
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2014-10-06/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2014-11-10

Dnr 2014/KS0442

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Skrivelse till Kommunstyrelsen med anledning
av intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar
Fritids- och folkhälsonämnden har i en skrivelse till Kommunstyrelsen lyft frågan om
intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar. Man anser att alltför mycket
tid går åt till rapportering, tid som istället skulle kunna läggas på åtgärdsarbete. Ärendet har skickats till Miljö- och konsumentnämnden för yttrande, eftersom Fritids- och
folkhälsonämnden lyfter fram redovisningen av miljöarbetet som ett exempel.
Miljö- och konsumentnämnden svarar när det gäller uppföljningen av Borås Stads
miljömål 2013-2016 har nämnden tagit fram ett system för detta i enlighet med ett
uppdrag från Kommunfullmäktige i Budget 2013. Systemet anknyter till den ordinarie
budget- och verksamhetsuppföljningen – med samma tidpunkter och samma rapporteringsmiljö, dvs. kommunens uppföljningssystem Stratsys. Detta innebär att rapporter ska tas fram tertialvis samt i samband med årsredovisningen. Systemet har tillämpats fullt ut fr.o.m. årsredovisningen för 2013.
Nämnden svarar vidare att uppföljningssystemet ska ses som en viktig del i ett aktivt
åtgärdsarbete för att nå de av Kommunfullmäktige beslutade miljömålen för 20132016. En strukturerad uppföljning och rapportering med relativt täta intervall är även
tänkt att ha en drivande effekt. Nämndens bedömning är att det i nuläget är för tidigt
att förändra systemet.
Kommunstyrelsen delar Miljö- och konsumentnämndens uppfattning och anser inte
att det behövs göras ändringar i nuvarande uppföljningar och rapporteringar, men
uppmanar Miljö- och konsumentnämnden att utvärdera intervallerna för uppföljning i
samband med revidering och förslag till nya Miljömål, senast 2016.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Miljö- och konsumentnämnden uppmanas att utvärdera intervallerna för uppföljning och rapportering i samband med revidering och förslag till nya Miljömål, senast 2016.
Kommunstyrelsens svar översänds till Fritids- och folkhälsonämnden
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KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2014-09-24

§ 144

Dnr 2014-2219

Intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar
Yttrande till Kommunstyrelsen (2014/KS0442)
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har i en skrivelse till Kommunstyrelsen lyft frågan om
intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar. Man anser att alltför mycket
tid går åt till rapportering, tid som istället skulle kunna läggas på åtgärdsarbete.
När det gäller uppföljningen av Borås Stads miljömål 2013-2016 har Miljö- och
konsumentnämnden tagit fram ett system för detta i enlighet med ett uppdrag från
Kommunfullmäktige i Budget 2013. Systemet anknyter till den ordinarie budget- och
verksamhetsuppföljningen – med samma tidpunkter och samma rapporteringsmiljö,
dvs. kommunens uppföljningssystem Stratsys. Detta innebär att rapporter ska tas fram
tertialvis samt i samband med årsredovisningen. Systemet har tillämpats fullt ut fr.o.m.
årsredovisningen för 2013.
Uppföljningssystemet ska ses som en viktig del i ett aktivt åtgärdsarbete för att nå de av
Kommunfullmäktige beslutade miljömålen för 2013-2016. En strukturerad uppföljning
och rapportering med relativt täta intervall är även tänkt att ha en drivande effekt.
Förvaltningens bedömning är att det i nuläget är för tidigt att förändra systemet.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 september 2014.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Kommunstyrelsen
översända förvaltningens tjänsteskrivelse.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Dnr

2014-09-16

2014-2219

Leif Schöndell, 033-35 30 03
leif.schondell@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar
Yttrande till Kommunstyrelsen (2014/KS0442)
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har i en skrivelse till Kommunstyrelsen lyft frågan om
intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar. Man anser att alltför mycket
tid går åt till rapportering, tid som istället skulle kunna läggas på åtgärdsarbete.
När det gäller uppföljningen av Borås Stads miljömål 2013-2016 har Miljö- och
konsumentnämnden tagit fram ett system för detta i enlighet med ett uppdrag från
Kommunfullmäktige i Budget 2013. Systemet anknyter till den ordinarie budget- och
verksamhetsuppföljningen – med samma tidpunkter och samma rapporteringsmiljö,
dvs. kommunens uppföljningssystem Stratsys. Detta innebär att rapporter ska tas
fram tertialvis samt i samband med årsredovisningen. Systemet har tillämpats fullt ut
fr.o.m. årsredovisningen för 2013.
Uppföljningssystemet ska ses som en viktig del i ett aktivt åtgärdsarbete för att nå de
av Kommunfullmäktige beslutade miljömålen för 2013-2016. En strukturerad
uppföljning och rapportering med relativt täta intervall är även tänkt att ha en
drivande effekt. Förvaltningens bedömning är att det i nuläget är för tidigt att
förändra systemet.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att som eget yttrande till Kommunstyrelsen
översända förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden har i en skrivelse till Kommunstyrelsen lyft frågan om
intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar. Man anser att alltför mycket
tid går åt till rapportering, tid som istället skulle kunna läggas på åtgärdsarbete.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljö- och konsumentnämnden har i enlighet med ett uppdrag från
Kommunfullmäktige i Budget 2013 tagit fram ett system för uppföljning och

Miljöförvaltningen
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033-35 30 00

033-35 30 25
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2(2)
Datum

Dnr

2014-09-16

2014-2219

rapportering av nämnders och bolags miljömålsarbete. Systemet har tillämpats fullt ut
fr.o.m. årsredovisningen för 2013.
Tanken har varit att skapa ett system som anknyter till den ordinarie budget- och
verksamhetsuppföljningen – med samma tidpunkter och samma rapporteringsmiljö,
dvs. kommunens uppföljningssystem Stratsys. Detta innebär att rapporter ska tas
fram tertialvis samt i samband med årsredovisningen.
Förvaltningen kan ha en viss förståelse för att detta kan upplevas som tidskrävande
när ett nytt system införs. Det blir en ny uppgift som ska uföras, kanske också av
medarbetare som tidigare inte arbetat i Stratsys. Självklart blir det då en
”inkörningsperiod”, men är man väl igång så stödjer ju också systemet den
återkommande rapporteringen.
Uppföljningssystemet ska ses som en viktig del i ett aktivt åtgärdsarbete för att nå de
av Kommunfullmäktige beslutade miljömålen för 2013-2016. En strukturerad
uppföljning och rapportering med relativt täta intervall är även tänkt att ha en
drivande effekt. Men självklart ska alla system utvärderas och vi ska söka
förbättringsmöjligheter. När det gäller systemet för uppföljning av miljömålen
bedömer dock förvaltningen att det är för tidigt att göra detta redan nu. Det finns helt
enkelt inte tillräckligt med erfarenheter efter mindre än ett års drift i ”skarpt” läge.

Leif Schöndell
Miljöchef
Bilaga
Remisshandlingen
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP): Slå vakt om vårt
litterära kulturarv
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås

141021
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2014-10-29
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0324
Handläggare: Eva Andreasson, 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2014/Ingegerd Eriksson

Programområde: 3
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Dnr 2014/KS0324

Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn 033-35 32 20

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Bengt Wahlgren(FP): Slå vakt om vårt
litterära kulturarv
Bengt Wahlgren (FP), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24 lämnat
rubricerad motion:
I motionen föreslås att:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Borås Stads skolor kan säkerställa att eleverna i
grund-och gymnasieskolan får kännedom om de mest omistliga delarna av vårt litterära
kulturarv.
Motionen har sänts på remiss till Kulturnämnden, Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna
samt Ungdomsrådet. Remissammanställning- se bilaga.
Kulturnämnden, Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster
avstyrker motionen.
Ungdomsrådet avstår från yttrande.
Stadsdelsnämnden Öster avstår från yttrande men lämnar synpunkter
Kommunstyrelsen konstaterar att det i skolans läroplaner och kursplaner finns riktlinjer som
anger vad som ska ingå i undervisningen och därmed finns det redan de förutsättningar som
behövs för att slå vakt om vårt litterära kulturarv.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén (S)
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Motion till Kommunfullmäktige

Borås 2014-04-03

SLÅ VAKT OM VÅRT LITTERÄRA KULTURARV
För att bättre förstå samtiden behöver eleverna i grund-och gymnasieskolan få ökad
kännedom om det svenska och västerländska litterära kulturarvet. I läroplanerna står det
alltför vagt att eleverna skall tillägna sig kunskaper om svenska och internationella litterära
verk. Folkpartiet i Borås anser därför att vi behöver säkerställa att varje elev i grund- och
gymnasieskolan i Borås får kännedom om några av de mest omistliga verken i den
västerländska och svenska litterära traditionen. Exempel på författare kan vara William
Shakespeare, Molière, Charles Dickens, Wolfgang von Goethe, Henrik Ibsen, Sigrid Undset,
Ernest Hemingway, August Strindberg, Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf, Edith Södergran,
Karin Boye, Astrid Lindgren, Harry Martinson och Tomas Tranströmer.
Borås bör på grund- och gymnasieskolorna ha en precisering utifrån läroplanernas
skrivningar av hur eleverna skall få en inblick i det svenska och västerländska litterära
kulturarvet. För att göra denna precisering bör en särskild grupp skapas där experter på
litteratur ingår. Sådan kompetens finns i Borås.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Borås Stads skolor kan säkerställa att eleverna
i grund-och gymnasieskolan får kännedom om de mest omistliga delarna av vårt litterära
kulturarv.

Bengt Wahlgren
Folkpartiet liberalerna

REMISSAMMANSTÄLLNING
Stadskansliet
Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20

datum 2014-06-26

2014/KS0324

Motion av Bengt Wahlgren (FP): Slå vakt om vårt
litterära kulturarv
Inkomna yttranden i sammanfattning
Kulturnämnden

Kulturnämnden avstyrker motionen.
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Skolan ansvarar för undervisningen i ämnet svenska och urvalet av litteratur bör
ske med stöd av kunnig personal på skolor och bibliotek utifrån elevens
förutsättningar.
Aktivitet som kan stödja och stimulera läsning och litteraturkännedom ryms inom
den skrivning som finns i nuvarande läroplan.
En protokollsanteckning har lämnats av majoritetsgruppen. Se bilaga.
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen Slå vakt om vårt litterära kulturarv föreslås att Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda hur Borås Stads skolor kan säkerställa att eleverna i grund- och
gymnasieskolan får kännedom om de mest omistliga delarna av det svenska och
västerländska litterära kulturarvet.
Utbildningsnämndens uppfattning är att i det nationella styrdokumentet läroplanen
anges på vilket sätt eleverna ska få ta del av såväl svensk som internationell
litteratur. Det är skolan och ytterst lärarna som har ansvaret i frågan. Någon lokal
styrning i frågan är inte aktuell.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr beslutar att avslå motionen
Nämndens yttrande i sammanfattning
Undervisningen i grundskolan regleras bland annat i varje ämnes kursplan. Av
kursplanerna framgår undervisningens syfte, innehåll och vilka kunskaper som
krävs för de olika betygsnivåerna. Kursplanerna innebär dock ingen reglering på
detaljnivå utan anger bara att eleverna skall möta litteratur från olika tidsepoker
och från olika delar av världen.
Att arbeta enligt kursplanen i svenska förutsätter att lärarna gör ett allsidigt urval
av litterära texter och att de i sin planering av undervisningen tar hänsyn till olika
litteraturdidaktiska aspekter.

1 (2)

REMISSAMMANSTÄLLNING
Stadskansliet
Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20

datum 2014-06-26

2014/KS0324

Med tanke på kursplanen och lärarnas kompetens finns redan de förutsättningar
som behövs för att slå vakt om vårt litterära kulturarv och för att uppnå en allsidig
undervisning om litteratur från olika tidsepoker och från olika delar av världen.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster beslutar att avslå motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
I kursplanen för ämnet svenska framgår att eleverna i undervisningen ska få möta
samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
Kursplanen i ämnet svenska går inte in på detaljnivå och talar inte om exakt vilka
texter undervisningen ska behandla, men den är tydlig med att urvalet ska göras i
linje med kursplanens syftesformuleringar om att eleverna ska kunna förstå och
verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Det
är viktigt att det finns en balans mellan central styrning och professionell styrning i
undervisningens upplägg och utformning. Att på kommunal nivå precisera den
litteratur som ska ingå i svenskundervisningen är att frångå kunskapssynen i
läroplanen och begränsar dessutom lärarna i sitt professionella utövande.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstå från att yttra sig över motionen ”Slå
vakt om vårt litterära kulturarv”, men lämnar synpunkter enligt nedan.
Nämndens synpunkter
I motionen föreslås att alla elever ska få kunskap om det svenska och västerländska
litterära kulturarvet i undervisningen i Borås Stads grund- och gymnasieskola, i
syfte att bättre kunna förstå sin samtid. Motionären anser att det i läroplanerna är
alltför vagt beskrivet vilka kunskaper som eleverna ska tillägna sig om ”de mest
omistliga verken i den svenska och västerländska litterära traditionen”. I motionen
föreslås vidare att Borås Stad utreder hur det säkerställs att varje elev får
kunskapen om det svenska och västerländska litterära kulturarvet.
Stadsdelsnämnden Öster håller med om att det är viktigt att eleverna i grund- och
gymnasieskolan får kunskap om det litterära kulturarvet. Nämnden vill understryka
vikten av att även spegla andra kulturers litterära verk d.v.s. inte enbart den
västerländska litterära traditionen. I läroplanen för grundskolan skrivs det att
eleverna ska få kunskap om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av
världen, läsa och analysera skönlitteratur.
Stadsdelsnämnden Öster är medveten om svårigheten att skapa en litterär lista,
välja vilka verk och författare som ska ingå och vilka som ska stå utanför.
Ungdomsrådet

Avstår från att yttra sig
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REMISSVAR

Åsa Hedberg Karlsson, 033-35 76 27

Datum
2014-06-12

Sida
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Diarienummer
2014/KN0101 889

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion Slå vakt om vårt litterära kulturarv
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0324.

Beslut
Kulturnämnden avstyrker motionen.
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Skolan ansvarar för undervisningen i ämnet svenska och urvalet av litteratur bör ske
med stöd av kunnig personal på skolor och bibliotek utifrån elevens förutsättningar.
Aktivitet som kan stödja och stimulera läsning och litteraturkännedom ryms inom den
skrivning som finns i nuvarande läroplan.
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Inom nuvarande läroplan ges utrymme att arbeta med litteratur och läsning så att
varje elev når uppsatta kunskapsmål i ämnet svenska. Med lärare som har tillgång till
välutrustade bibliotek med kunnig personal som kan stödja och stimulera läsning och
litteraturkännedom ökar förutsättningarna till detta. Ett stöd för pedagoger i detta
arbete är att få tips och information om litteratur som passar i olika sammanhang,
t.ex. inför temaarbeten, om nyutgivning eller titlar ur världslitteraturen som kan passa
en viss elevgrupp.
När pedagoger efterfrågar förslag på titlar av det slag som motionen föreslår ska
naturligtvis folk- och skolbibliotek bidra med det, och gör så redan idag till både
grundskolor och gymnasier, men efterfrågan måste komma från den enskilda skolan,
pedagogen och litteratururvalet skall vara anpassat till den elevgrupp det gäller.
Reservation
En protokollsanteckning har lämnats av majoritetsgruppen. Se bilaga.
KULTURNÄMNDEN

Pirita Isegran
Andre vice ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bengt Wahlgren (FP) är inte närvarande vid föredragning och beslutsfattande av
ärendet.
Pirita Isegran (M) är ordförande vid föredragning och beslutsfattande av ärendet.
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Svar på remiss: Motion "Slå vakt om vårt
litterära kulturarv"
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr beslutar att avslå motionen och översänder
yttrandet till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Undervisningen i grundskolan regleras bland annat i varje ämnes kursplan.
Av kursplanerna framgår undervisningens syfte, innehåll och vilka
kunskaper som krävs för de olika betygsnivåerna. Kursplanerna innebär
dock ingen reglering på detaljnivå utan anger bara att eleverna skall möta
litteratur från olika tidsepoker och från olika delar av världen.
Att arbeta enligt kursplanen i svenska förutsätter att lärarna gör ett allsidigt
urval av litterära texter och att de i sin planering av undervisningen tar
hänsyn till olika litteraturdidaktiska aspekter.
Med tanke på kursplanen och lärarnas kompetens finns redan de
förutsättningar som behövs för att slå vakt om vårt litterära kulturarv och
för att uppnå en allsidig undervisning om litteratur från olika tidsepoker och
från olika delar av världen.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Norr delar motionärens uppfattning att det är viktigt att
slå vakt om vårt litterära kulturarv men menar samtidigt att det är omöjligt
för en enskild kommun att avgöra vad som skall anses ingå i det litterära
kulturarvet och därmed läsas eller på annat sätt behandlas i undervisningen
på grundskolan.
Undervisningens innehåll i grundskolan regleras bland annat genom varje
ämnes kursplan. Av kursplanerna framgår syftet med undervisningen i
ämnet, centralt innehåll som beskriver vad undervisningen i ämnet skall
innehålla samt kunskapskrav som beskriver vilka kunskaper eleverna
behöver tillägna sig för att uppnå de olika betygsnivåerna.
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Kursplanerna innebär ingen styrning på detaljnivå men ger ändå
pedagogerna en tydlig bild av vad som förväntas av deras undervisning. Av
kursplanen i ämnet svenska framgår bland annat att eleverna skall möta
litteratur från olika tidsepoker och från olika delar av världen.
Undervisningen skall även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om
olika former av sakprosa. I mötet med olika typer at texter, scenkonst och
annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt
språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Lärarnas urval
av litterära texter skall göras på ett sådant sätt att eleverna lär sig förstå och
verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk
möts.
Genom flerårig utbildning har lärarna förvärvat kunskaper och insikter som
ger dem förmåga att, med stöd av läroplan och kursplaner, inom sina
respektive ämnesområden göra urval av litteratur att behandla i
undervisningen.
Vid valet av litteratur tar lärarna hänsyn till att texter, enligt kursplanens
anvisningar, bland annat skall innehålla texter som belyser människors
villkor och identitets- och livsfrågor. Formuleringarna i kursplanen innebär
bland annat att undervisningen inte skall stanna vid att eleverna bara läser
och behandlar texter som ligger nära deras egen erfarenhetsvärld. Elevnära
texter är en bra utgångspunkt men skolan skall också tillföra nya insikter och
utveckla eleverna intressen och kunskaper.
Att arbeta enligt kursplanen i svenska förutsätter att lärarna gör ett allsidigt
urval av litterära texter och att de i sin planering av undervisningen tar
hänsyn till olika litteraturdidaktiska aspekter.
Med hänsyn till hur kursplanen i ämnet svenska är formulerad och med
tanke på lärarnas kompetens anser Stadsdelsnämnden Norr att de
förutsättningar som behövs för att slå vakt om vårt litterära kulturarv och
för att uppnå en allsidig undervisning i ämnet svenska i allmänhet och om
samtida och äldre litteratur i synnerhet, redan finns.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen avslås.
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Reservation
Alliansen i Stadsdelsnämnden Norr reserverar sig till förmån för tillstyrkan
av motionen.
Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Monica Johansson (C) Saied Fard
(FP) och Ingela Hallgren (KD).

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte ha några ekologiska konsekvenser för Borås Stad.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för Borås Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Barn och ungdomar påverkas av vilken undervisning de får.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp 2014-06-12.
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Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef
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Utbildningsnämnden
Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75

2014-05-20

2014/UN0097

Kommunstyrelsen

Motion: Slå vakt om vårt litterära kulturarv
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0324

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Utbildningsnämnden avstyrker motionen Slå vakt om vårt litterära kulturarv.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen Slå vakt om vårt litterära kulturarv föreslås att Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda hur Borås Stads skolor kan säkerställa att eleverna i grund- och
gymnasieskolan får kännedom om de mest omistliga delarna av det svenska och
västerländska litterära kulturarvet.
Utbildningsnämndens uppfattning är att i det nationella styrdokumentet läroplanen
anges på vilket sätt eleverna ska få ta del av såväl svensk som internationell litteratur.
Det är skolan och ytterst lärarna som har ansvaret i frågan. Någon lokal styrning i
frågan är inte aktuell.
Utbildningsnämnden avstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet
Enligt motionen Slå vakt om vårt litterära kulturarv behöver alla elever få kännedom
om det svenska och västerländska litterära kulturarvet. Motiveringen är att eleverna
bättre ska förstå sin samtid. Motionären anser att läroplanens skrivningar är för vaga
kring detta och behöver preciseras avseende såväl litterära verk som författare.
Uppdraget att utreda hur det kan säkerställas att eleverna tillägnar sig denna kunskap
ska ges till Kommunstyrelsen. En särskild arbetsgrupp med lokala experter bör
inrättas.
I läroplan för gymnasieskolan anges i svenskämnets syfte att eleverna i
undervisningen ska få möta olika typer av skönlitteratur. Där anges också att
undervisningen i ämnet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om
centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap. I kursen
svenska 1, som läses av alla elever på alla program i gymnasieskolan, är det centrala
innehållet bl a Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och
kulturer.
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Utbildningsnämndens uppfattning är skrivningarna i läroplanen anger en central
styrning som omsätts i praktiken av skolan och ytterst lärarna. Någon lokal styrning i
frågan är därmed inte aktuell.
Utbildningsnämnden avstyrker motionen Slå vakt om vårt litterära kulturarv.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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Gunilla Ternholt
Planeringsledare skola
033-355274

Yttrande över motionen ”Slå vakt om vårt litterära
kulturarv”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att avslå motionen.
2. Att översända yttrandet som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
I kursplanen för ämnet svenska framgår att eleverna i undervisningen ska få
möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar
av världen. Kursplanen i ämnet svenska går inte in på detaljnivå och talar
inte om exakt vilka texter undervisningen ska behandla, men den är tydlig
med att urvalet ska göras i linje med kursplanens syftesformuleringar om att
eleverna ska kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,
livsåskådningar, generationer och språk möts. Det är viktigt att det finns en
balans mellan central styrning och professionell styrning i undervisningens
upplägg och utformning. Att på kommunal nivå precisera den litteratur som
ska ingå i svenskundervisningen är att frångå kunskapssynen i läroplanen
och begränsar dessutom lärarna i sitt professionella utövande.
Yttrandet i sin helhet
I läroplanen för grundskolan framgår skolans grundläggande mål och
riktlinjer. Läroplanen innehåller även kursplaner, som anger målen för
undervisningen i varje enskilt ämne. Kursplanerna innehåller tre delar: syfte
(varför ämnet finns och vad kunskaperna ska leda till); centralt innehåll
(innehåll i undervisningen) och kunskapskrav, som beskriver vilka
kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betygsnivåer.
I kursplanen för ämnet svenska framgår att eleverna i undervisningen ska få
möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar
av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar
kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter,
scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att
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utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Kursplanen talar inte om exakt vilka texter undervisningen ska behandla,
men urvalet ska göras i linje med syftestextens formuleringar om att kunna
förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer
och språk möts. Progressionen ligger i texternas svårighetsgrad, vilka ämnen
de behandlar och i att de anpassas efter elevernas utveckling från barn till
ungdomar. För årskurserna 1–3 ska undervisningen behandla texter skrivna
för barn, vilket utvecklas till texter skrivna för barn och unga i årskurserna 4–6
och till texter skrivna för ungdomar och vuxna i årskurserna 7–9. Det finns
också en progression i vad texterna ska belysa. Kursplanen lyfter särskilt
fram texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter (årskurserna 1–3)
vilket fördjupas till människors villkor och identitets- och livsfrågor i de högre
årskurserna. Detta är ett sätt att poängtera att undervisningen inte ska
stanna vid att man enbart läser och behandlar texter som ligger nära
elevernas egen erfarenhetsvärld. Elevnära texter är en bra utgångspunkt,
men skolan ska också tillföra nya insikter och utveckla elevernas intressen
och kunskaper. Texterna ska hämtas från olika tider och skilda delar av världen
(årskurserna 1–3) och från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen
(årskurserna 4–6 och 7–9). Med skrivningen Sverige, Norden och övriga
världen vill kursplanen betona vikten av att man i undervisningen inte
enbart väljer till exempel svenska och engelska författare. Den nordiska
litteraturen ska ha sin givna plats i undervisningen, liksom texter från övriga
Europa och andra kontinenter.
Det är viktigt att det finns en balans mellan central styrning och
professionell styrning i undervisningens upplägg och utformning.
Kursplanen i ämnet svenska går inte in på detaljnivå och talar inte om exakt
vilka texter undervisningen ska behandla, men den är tydlig med att eleverna
ska möta litteratur från olika tidsepoker och från olika delar av världen. Den
professionella styrningen kommer in i val av litteratur utifrån kursplanens
intentioner och de kunskaper eleverna ska förvärva enligt läroplanen. Det är
i sammanhanget angeläget att betona att dagens läroplan fokuserar på
kvalitativa kunskaper, snarare än faktakunskaper.
Lärarna är experter på undervisning och har, utifrån sin ämnesinriktning,
kompetens att planera och genomföra undervisning så att intentionerna i
läroplan och kursplan uppfylls. I planering och genomförande av
litteraturundervisningen tar lärarna hänsyn till olika litteraturdidaktiska
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aspekter och även elevernas erfarenheter och omvärldskunskap.
Skönlitterära klassiker ingår i undervisningen och utgör så även en del i
skolans arbete utifrån ett mångkulturellt perspektiv och frågor som rör
genus och värdegrundsarbete. Lärare samverkar med varandra och med
bibliotekarier i sitt urval av skönlitteratur. Det råder därmed ingen brist
bland lärarna avseende kunskaper om litterära verk att använda i
undervisningen.
Att på kommunal nivå precisera den litteratur som ska ingå i
svenskundervisningen är att frångå kunskapssynen i läroplanen och
begränsar dessutom lärarna i sitt professionella utövande.
Samverkan
Ingen samverkan har ägt rum.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2014-05-19
§ 61

2014/SDNV0050

Yttrande över motionen "Slå vakt om vårt litterära kulturarv"
I kursplanen för ämnet svenska framgår att eleverna i undervisningen ska få möta samt få
kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Kursplanen i
ämnet svenska går inte in på detaljnivå och talar inte om exakt vilka texter undervisningen
ska behandla, men den är tydlig med att urvalet ska göras i linje med kursplanens
syftesformuleringar om att eleverna ska kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,
livsåskådningar, generationer och språk möts. Det är viktigt att det finns en balans mellan
central styrning och professionell styrning i undervisningens upplägg och utformning. Att
på kommunal nivå precisera den litteratur som ska ingå i svenskundervisningen är att
frångå kunskapssynen i läroplanen och begränsar dessutom lärarna i sitt professionella
utövande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andreassons (V) förslag:
- Att avslå motionen.
Joakim Malmbergs (FP) förslag:
- Att tillstyrka motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster
beslutar i enlighet med Lennart Andreassons förslag.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att avslå motionen.
2. Att översända yttrandet som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
kommunstyrelsen.
Reservation
Joakim Malmberg (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
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Vid protokollet
Daniel Nilsson
2014-05-23

Ordförande
Lennart Andreasson

Justerare
Pär Sundbaum

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 maj 2014.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
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Sammanträdesdatum 2014-05-15
2014/SDNO0049
Handläggare
Eva Aspman

Kommunstyrelsen

Remiss, motion: Slå vakt om vårt litterära kulturarv
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstå från att yttra sig över motionen ”Slå vakt om vårt
litterära kulturarv”, men lämnar synpunkter enligt nedan.
Nämndens synpunkter
I motionen föreslås att alla elever ska få kunskap om det svenska och västerländska litterära
kulturarvet i undervisningen i Borås Stads grund- och gymnasieskola, i syfte att bättre kunna
förstå sin samtid. Motionären anser att det i läroplanerna är alltför vagt beskrivet vilka
kunskaper som eleverna ska tillägna sig om ”de mest omistliga verken i den svenska och
västerländska litterära traditionen”. I motionen föreslås vidare att Borås Stad utreder hur det
säkerställs att varje elev får kunskapen om det svenska och västerländska litterära
kulturarvet.
Stadsdelsnämnden Öster håller med om att det är viktigt att eleverna i grund- och
gymnasieskolan får kunskap om det litterära kulturarvet. Nämnden vill understryka vikten av
att även spegla andra kulturers litterära verk d.v.s. inte enbart den västerländska litterära
traditionen. I läroplanen för grundskolan skrivs det att eleverna ska få kunskap om
skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen, läsa och analysera skönlitteratur.
Stadsdelsnämnden Öster är medveten om svårigheten att skapa en litterär lista, välja vilka
verk och författare som ska ingå och vilka som ska stå utanför.
Barnkonsekvensanalys
Kommer beslutet att beröra barn och ungdom nu eller i framtiden?
Ja.
Har barn och ungdom som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening?
Lokala Ungdomsrådet i Öster har getts tillfälle att yttra sig över remissen, men har avstått.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ulf Sjösten
Ordförande

Göran Carlsson
Tf Stadsdelschef

KU 4

BESLUTSFÖRSLAG

Medborgardialog om framtidens vård och omsorg
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen genomför i samverkan med stadsdelsnämnderna sex medborgardialoger under november och
december månad 2014.

141031
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-11-03
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0758
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2014-10-29/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2014/KS0758

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Medborgardialog om framtidens vård och omsorg
En genomgång av vård och omsorgsverksamheten pågår. Projektet ”Ett gott liv var
dag” pågår fram till juni 2015.
Målet med projektet är att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande. Alla som behöver stöd möts med respekt, har inflytande över insatser och
möter kompetent personal. Det ska vara kvalitet i varje möte med den enskilde.
För att få förslag och idéer om vad framtidens vård och omsorg ska innehålla kommer intresserade medborgare, brukare och anhöriga att bjudas in till sex kommungemensamma medborgardialoger. Politiker från Kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna genomför dialogerna. Till hjälp finns tjänstemän från Stadskansliet och stadsdelsförvaltningarnas som tar ansvar för det praktiska arbetat inför, under och efter
dialogerna. Kommunstyrelsen tar ett samordningsansvar för dialogerna.
Två dialoger på samma dag kommer att genomföras i varje stadsdelsnämnd.
Den 18 november genomförs dialogen i Stadsdelsnämnd Väster, den 25 november i
Öster och den 2 december i Norr.
Sociala omsorgsförvaltningen har fattat beslut om att genomföra en medborgardialog
den 17 november. Dialogen avser nämndens hela område, Funktionshinderverksamheten, Socialpsykiatrin och IFO vuxen.
Materialet från dessa dialoger blir ett av flera kunskapsunderlag i det pågående projektet. Sammanställning av dialogerna kommer att finnas tillgänglig på Borås Stads
webbplats.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen genomför i samverkan med stadsdelsnämnderna sex medborgardialoger under november och december månad 2014.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

M1

BESLUTSFÖRSLAG

Prissättning av kommunala småhustomter på Kadriljgatan på Brotorp
Utbyggnaden och förlängningen av Kadriljgatan genom gatu och va-anläggningar har färdigställts på
Brotorp inom ”detaljplan för Brotorp, del av Hulta 4:2, Kadriljgatan”, där kommunen är ägare till 10
nya byggrätter. Tomterna kommer att erbjudas de som är registrerade i kommunens tomtkö.
Priset på tomterna är satt efter vad byggnadsarean i detaljplanen tillåter samt jämförelser med andra
tomtpriser i området. Detaljplanen tillåter en byggnadsarea om max 20 % av tomtarean. Med byggnadsarea menas den area som en byggnad upptar på marken. Tomterna blir i storlek mellan 1 004 och 1 010
m², vilket ger en byggnadsarea på mellan 200,8 och 202 m². Ingen hänsyn har tagits till markförhållandena på tomterna. Priset inkluderar inte VA-anslutningsavgift.
Prisförslag:
Byggnadsarea mellan 200,8-202 m2

800 000 kronor

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen fastställer försäljningspriset av 10 kommunala småhustomter på Kadriljgatan på Brotorp till ovan
angivna priser och principer.
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Försäljningspris för tomträttsfastigheter,
tomträttsfastigheter, småhus, för år 2015

Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varje kommande årsskifte
justera försäljningspriserna för friköp av tomträttsfastigheter, småhus efter den årliga förändringen i
SCB: fastighetsprisindex för Västsverige.
Försäljningspriserna som gäller sedan 1 januari 2014 bygger på 2012-års marktaxeringsvärde och
har varit för friliggande småhus 80 % av marktaxeringsvärdet och för radhus 70 % av
marktaxeringsvärdet samt att priserna räknats upp med 1 %, vilket motsvarade prisökningen enligt
SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige.
För friköp av tomträtter 2014 inom fritidshusområdena Bosnäs och Viareds sommarstad har
följande försäljningspriser gällt;
- Bosnäs, byggrätt på 100 m², 228 900 kronor;
- Bosnäs, byggrätt på 60 m², 200 300 kronor;
- Viareds sommarstad, 200 300 kronor.
SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar nu att för tiden 2:a kv 2013 – 2:a kv 2014 har en
prisökning av småhus skett på ca 6 %.
För 2015 års försäljningspris torde det vara skäligt att för friliggande småhus använda 80 % och för
radhus 70 % av 2012-års marktaxeringsvärde samt att priserna räknas upp med 7 % (dvs med 6 %
jämfört med 2014 års priser), vilket motsvarar prisökningen enligt SCB:s fastighetsindex för
Västsverige.
Även friköpspriserna för 2015 för tomträtterna och kvarvarande arrendetomter inom
fritidshusområdena Bosnäs och Viared bör räknas upp med prisökningen enligt SCB:s
fastighetsindex, 6 %, jämfört med 2014 års friköpspriser. Med 6 % prisökning blir priserna då:
- Bosnäs, byggrätt på 100 m², 242 600 kronor;
- Bosnäs, byggrätt på 60 m², 212 300 kronor;
- Viareds sommarstad, 212 300 kronor.
Exempel på de nya priserna finns i bifogad PM

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunen justerar från 1 januari 2015 försäljningspriset vid friköp av tomträttsfastigheter,
småhus, samt arrendetomter inom Bosnäs och Viared sommarstad till att beräknas efter ovan
angivna principer och angivna priser.
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Exempel på försäljningspriser för friköp av tomträttsfastigheter, småhus, 2015

Fastighet

2014

2015

Småhustomter

2012-års m.tax.v
x 0,8 x 1,01

2012-års m.tax.v
x 0,8 x 1,07

m.tax.v
447 000
454 000
468 000
449 000
387 000
377 000

m.tax.v
447 000
454 000
468 000
449 000
387 000
377 000

Fornborgen 10
Bankkontot 3
Sparbössan 4
Azimuten 3
Temperaturen 4
Fyrkanten 6
Radhustomter

Armringen 22
Femtioöringen 23
Bankdisken 12
Hastigheten 30
Folkvisan 36

Försälj.pris
361 200
366 800
378 100
362 800
312 700
304 600

Försälj.pris
382 600
388 600
400 600
384 300
331 300
322 700

2012-års m.tax.v
x 0,7 x 1,01

2012-års m.tax.v
x 0,7 x 1,07

m.tax.v
349 000
288 000
361 000
272 000
356 000

m.tax.v
349 000
288 000
361 000
272 000
356 000

Försälj.pris
246 700
203 600
255 200
192 300
251 700

Försälj.pris
261 400
215 700
270 400
203 700
266 600

Fritidshustomter
Bosnäs (byggrätt 100 m²)
Bosnäs (byggrätt 60 m²)
Viared

Markavdelningen

Försäljningspris 2014
228 900
200 300
200 300

Försäljningspris 2015
242 600
212 300
212 300

E 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

E 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

E 3 Borås Stads budget för 2015
(första genomgången utdelas endast till
KS ledamöter och ersättare på sammanträdet)
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Borås Stads bestämmelser för Föreningsbidrag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till förändring av Borås Stads bidragsbestämmelser att gälla från
2015-01-01 godkänns.
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Dnr 2014/KS0708

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Borås Stads bestämmelser för Föreningsbidrag
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Föreningsbidraget förändras genom att
utveckla verksamhetsbidraget till att omfatta nio olika nivåer istället för dagens fyra
nivåer. Det nuvarande administratörsbidraget kommer att ingå i det reviderade verksamhetsbidraget och kommer att upphöra som eget bidrag.
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår samtidigt att ge ett grundbidrag för samtliga
medlemmar mellan 6-20 år.
Fritids- och folkhälsonämnden menar att dagens regler kring administratörsbidraget
är gamla och otidsenliga. Det är ett kännbart ekonomiskt avbräck om en förening inte
skulle nå upp till bidraget ett enskilt år. Förslaget att ta bort administratörsbidraget
och utöka antalet nivåer i verksamhetsbidraget underlättar administrationen för föreningarna och den ekonomiska planeringen över tid.
Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att de föreslagna förändringarna ökar kostnaderna för Föreningsbidraget med ca 0,5 mnkr. Detta är beaktat i budgetförslaget
2015.
Förändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2015.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till förändring av Borås Stads bidragsbestämmelser att
gälla från 2015-01-01 godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-09-25

2014/FF0159 805

§ 117
Verksamhetsbidrag på remiss

Reglerna kring administratörsbidraget är gamla och otidsenliga. Det är ett kännbart ekonomiskt
avbräck om en förening inte skulle nå upp till bidraget ett år. Att ta bort administratörsbidraget och
utöka antalet nivåer i verksamhetsbidraget underlättar administrationen för föreningarna och den
ekonomiska planeringen över tid.
Verksamhetsbidraget utökas från fyra till nio nivåer. Dessutom tas regeln bort att föreningar med
det ”gamla” administratörsbidraget inte får bidrag för de 249 första medlemmarna, utan bidrag
utgår för
samtliga medlemmar mellan 6-20 år.
Nivå Medl. 6-20

Aktiviteter

Bidrag

1
2
3
4
5
6
7
8
9

150
225
350
450
550
700
850
1000
1500

10 000 kr
40 000 kr
55 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
175 000 kr
225 000 kr
250 000 kr

25
50
100
125
150
175
200
250
300

Antal föreningar
2013
29
10
5
3
5
5
8
12
9

Totalt bidrag
290 000 kr
400 000 kr
275 000 kr
225 000 kr
500 000 kr
625 000 kr
1 400 000 kr
2 700 000 kr
2 250 000 kr
8 665 000 kr

Bilagor: Nytt reviderat föreningsbidrag
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att revidera föreningsbidraget,
genom att utveckla verksamhetsbidraget till att omfatta nio olika nivåer istället för dagens fyra
nivåer. Det nuvarande administratörsbidraget ingår i det reviderade verksamhetsbidraget och
kommer att upphöra som eget bidrag.
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att också ge grundbidrag för samtliga
medlemmar mellan 6-20 år.
Förändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2015.

Forts.

2(1)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-09-25

Forts. § 117
Vid protokollet
Malin Andersson
Sekreterare
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Allmänna bestämmelser för bidrag

”I Borås Stad är föreningslivet öppet, demokratiskt och könsneutralt.
Alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund.”

Om synnerliga skäl förekommer kan det göras avsteg från kraven, då krävs ett politiskt beslut.
Hos Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad kan ideella föreningar i kommunen söka bidrag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bidragen följer Fritids- och folkhälsonämndens normer.
Föreningen och dess verksamhet ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsonämnden.
Föreningen ska vara verksam i Borås Stad.
Föreningen ska ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte.
Föreningen ska arbeta demokratiskt och öppet ta ställning för demokrati.
Föreningen får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till någon form av
diskriminering, våld, rasism eller bruk av alkohol och andra droger.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 6-20 år och minst 30 aktiviteter per år.
Medlemsavgiften ska vara personlig och minst 50 kr. (Familjemedlemsavgift tillåts ej).
Man får bidrag bara för medlemmar bosatta i kommunen.
Föreningen ska ha eget plus- eller bankgirokonto, samt organisationsnummer.
Kommunen har rätt att begära de papper man vill för att kontrollera föreningarna.
Om en förening är skyldig kommunen pengar får kommunen dra av den summan från bidraget.

Exempel på föreningar som inte kan få bidrag:
Ekonomiska föreningar.
Fackliga föreningar.
Skol- och föräldraföreningar.
Korporationsföreningar.
Gillen eller kamratföreningar.
Följande medlemmar/aktiviteter får inte räknas:
Deltagare i studiecirklar (bibelstudier eller liknande)
Supportermedlemmar.
Deltagare i verksamhet vid sidan av föreningens huvudsyfte, exempelvis filmklubb, där man bara
sysslar med film.
Deltagare i kurs som tar avgift per gång.
Ansökan
Bidrag söks på särskild blankett för varje bidrag.
Förening som lämnar ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag.
Alla ansökningar ska skrivas under av ordförande.
Bidrag söks av huvudföreningen.
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Grundbidrag
Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar.
Förening får bidrag för varje bidragsgrundande medlem i åldern 6-20 år. Bidraget är samma belopp som den
personliga medlemsavgiften, dock högst 150 kr per medlem. Bidraget baseras på det senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsåret ska omfatta minst sex månader.
Ansökan ska göras senast en månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad
styrelsesammansättning och en förteckning över de kommunala bidrag föreningen fått.
Lokalbidrag
Föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 70 aktiviteter per år.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 400 kronor/m2. Lokalens storlek beror på hur många
bidragsgrundande medlemmar i åldern 6-20 år föreningen har (se tabell nedan).
Godkända kostnader är för hyrd lokal är: hyra, uppvärmning och el. För ägd lokal är de godkända kostnaderna:
ränta på fastighetslån, uppvärmning, el, fastighetsförsäkring och reparationer med 50kr/m2.
För föreningar som äger sin lokal måste föreningen vara certifierad som ”Säker och trygg förening” inom en
treårsperiod, fr o m 2013, för att få lokalbidrag.
Godkänd storlek på lokalen;
Bidragsgrundande
Bidragsyta
medlemmar
15-50 			50 m²
51-100 			90 m²
101-150 		
110 m²
151-200		130 m²
201-250 		
150 m²
251-300 		
170 m²
301-350 		
190 m²
351-400 		
210 m²
401-450 		
250 m²
451- 			300 m²

Aktivitetsbidrag
En aktivitet med minst fem deltagare i åldern 6-20 år ger bidrag med 25 kr plus 8,50 kr per deltagare upp till
20 deltagare.
En aktivitet ska vara minst 60 minuter. Närvarokort ska föras. En deltagare får endast räknas en gång per dag.
En naturlig grupp får inte delas i flera grupper. Aktiviteten ska vara ledarledd.
Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller distriktsorganisation.
Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand.
Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller kommersiella arrangemang.
Ansökan inlämnas senast 15 februari för höstens aktiviteter och 15 augusti för vårens.
Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att alla aktiviteter på
kortet stryks. Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår.
(Exempel; aktiviteter mellan perioden 20130701-20131231 läggs ihop med aktiviteter mellan
20140101-20140630 och bilder underlag för antal aktiviteter 2015).
4

Bidrag till föreningar som tar emot Idrottsskolan
Bidragsberättigade föreningar som tar emot idrottsskolor administrerade av Borås Stad får ett bidrag på 250 kr/
tillfälle. Bidraget utbetalas halvårsvis. För Idrottsskolor utgår även aktivitetsbidrag.
Verksamhetsbidrag
Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer har rätt till verksamhetsbidrag. Bidraget
betalas ut kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag. Föreningar som har anställd personal via
bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år.
Nivå
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Medl. 6-20 år Aktiviteter
25
150
50
225
100
350
125
450
150
550		
175
700		
200
850		
250
1 000		
300
1 500		

Bidrag kr.
10 000 kr
40 000 kr
55 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
175 000 kr
225 000 kr
250 000 kr

Anläggningsbidrag
Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag. Bidraget är ett stöd för ny-, omeller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller anläggning.
Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.
Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv föreningen är.
Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 80 000 kr eller det maxbelopp som Fritids- och folkhälsonämnden beslutar. Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast
2 månader innan arbetet kan påbörjas. Åtgärden ska vara genomförd senast två år efter nämndbeslut. Bidrag
lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som har påbörjats före ansökan.
Anläggningslån
Alla föreningar kan söka anläggningslån. Anläggningslånet ska stödja bygge av fritidsanläggningar,
ungdomslokaler eller andra lokaler som kommunen ser som angelägna.
Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige beslutat belopp.
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier:
Aktivitetsytor för barn och ungdomar.
Allmänhetens behov av anläggning/lokal.
Föreningens verksamhet för barn och ungdomar.
Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt.
Nyttjandegrad
Jämställdhet/Integration
Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet medlemmar.
Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller Riksidrottsförbundet
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Anläggningslån forts.
Villkor
Objektet får inte vara påbörjat innan kommunstyrelsen/kommunfullmäktige har beslutat om bidraget.
Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet.
Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta lokalen/anläggningen
till andra brukare.
Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av annan godtagbar
fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta och amortering i 30 år, varefter
det avskrivs.
Ansökan
Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast den 31 maj.
Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och tillskriver kommunstyrelsen förslag på vilka
som ska få stöd. Föreningen får besked senast under december månad samma år.
Driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar
Fritids- och folkhälsonämnden ger bidrag till anläggningar som man bedömer vara till nytta för allmänheten.
Beloppet fastställer nämnden varje år i samband med budgeten.
För inomhusanläggning får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2. Detta gäller bara bordtennishall,
tennishall, manege, fotbollshall, klättervägg samt bågskyttehall.
För att få bidrag ska föreningen ha redovisat minst 70 aktiviteter för barn- och ungdomar i åldern 6-20 år under
året. Engångsbelopp utgår varje år enligt nedan:
Typ av objekt
Bidrag 		
Typ av objekt 		
Boulebanor/bana
300 kr
Golfbana/hål
Bågskyttebana (ute)
2 000 kr
Gokartbana
Bågskyttebana fält
1 000 kr
Hoppbacke
Båthamnar
1 500 kr
Jaktskyttebanor
Båtsport/vattenskidanl.
3 000 kr
Konstgräsplan 11-manna
Discgolfbana/hål
250 kr
Konstnsöspår minst 1 km
Elljusspår/km
8 000 kr
Motocrossbana
Endurobana
2 000 kr		Paddock med elbelysning
Fotbollsplan grus 11-manna 5 000 kr		Pistolskyttebanor (ute)
Fotbollsplan grus elljus
10 000 kr
Rallycrossbana
Fotbollsplan gräs 11-manna 20 000 kr
Slalombacke/100 m 		
Fotbollsplan gräs 7-manna
9 000 kr		Tennisbana asfalt 		
Fotbollsplan gräs elljus
22 000 kr		Tennisbana grus 		
Gevärsskyttebanor
2 000 kr		Tennisbana konstgräs 		
Ett extra bidrag till skjutbanor med tekniska hjälpmedel utgår med 2 000 kr/bana.

6

Bidrag
1 100 kr
4 000 kr
2 500 kr
2 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
3 000 kr
2 000 kr
10 000 kr
1 500 kr
2 000 kr
4 500 kr
3 000 kr

Arrangörsbidrag
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag. Med detta stöd ska arrangemang på
nationell eller internationell nivå kunna genomföras. En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad,
publik och antal deltagare samt nivå/status på arrangemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Ansökan ska
vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före arrangemanget.
Fritids- och folkhälsonämnden avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande. Beviljat bidrag ska
redovisas senast tre månader efter arrangemanget.
Bidrag till hyra av allmänna samlingslokaler
Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se förteckning nedan,
och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska kunna disponeras för förenings- och
studieverksamhet, och vara utrustad så att den med små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter.
Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som bedrivs av förening eller
studieförbund som är godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle. Resterande 20 procent
debiteras hyresgästen.
Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller verksamhet som har till syfte att
ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om
den anordnas högst två gånger per år.
Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela lokalkostnaden hyresgästen.
Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening,
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, IOGT/NTO Kinnarumma samt
DHR:s lokaler på Ribbingsgården.
Bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande
Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med bidragsbestämmelserna.
Nämnden beslutar varje ärende för sig och beslutet är inte normgivande.
Bidrag till säkra och trygga föreningar
Syftet är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt minimera de risker som finns.
Föreningar som certifierar sig kan få dessa bidrag:
För föreningar med egna lokaler är bidraget 10 000 kr första året och därefter 6 000 kr/år.
För föreningar som hyr lokaler är bidraget 7 500 kr första året och därefter 4 000 kr/år.
För övriga föreningar är bidraget 5 000 kr första året och därefter 2 000 kr/år.
Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när alla punkter i arbetsmaterialet är ifyllda.
Certifiering sker en gång om året. Omcertifiering sker vartannat år då fem parametrar följs upp.
Ansökan sker senast den 31/8. För omcertifiering senast den 30/9.
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Orienteringskartor
Bidraget är ett stöd till föreningar i kommunen som ritar och reviderar orienteringskartor.
Kartan ska finnas med i Borås O-rings kartproduktion. Ansökan sker löpande och beslut tas i Fritids- och folkhälsonämnden senast två månader efter komplett ansökan är inlämnad. Medel ställs till förfogande samma år
som ansökan avses. Åtgärden ska vara genomförd senast två år efter nämndens beslut. Bidraget är 8 250 kr/km2
för nyritad karta och 4 000 kr för revidering.
Socialt riktat bidrag
Bidraget ska stödja de föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar 6-20 år i socialt utsatta områden,
dessa definieras i välfärdsbokslutet. Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen haft utöver vad föreningar har som inte verkar i dessa områden..
Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på
ett annat språk, resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar. Det kan även vara kostnader för
att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.
Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans med en kostnadsberäkning. Bidraget avser kommande verksamhetsår.
Kostnader ska redovisas 15 december innevarande bidragsår. Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr maxbelopp
är 75 000 kr.
Startbidrag
Bidraget är avsett att stödja nybildande av förening med verksamhet för barn och ungdom 6-20 år.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i detta åldersspann. Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så
snart föreningen är bildad och uppfyller kraven på antal bidragsgrundande medlemmar. Till ansökan ska bifogas
föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg att föreningen har eget plus- eller bankgiro,
organisationsnummer samt förteckning över styrelsens medlemmar.
Bidraget är 3 000 kr.
Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd för andra bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden,
utöver aktivitetsbidraget. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska omfattas av
Fritids- och folkhälsonämndens övriga bidrag.
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Bestämmelser för invandrarföreningar
Bidragen ska stödja förening som bedriver verksamhet i syfte att dels bevara och utveckla ursprungslandets
kultur och seder, dels främja kontakter med svenskar och svenskt samhällsliv.
Föreningen ska arbeta enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati.
Bidragsgrundande medlem är medlem som fyller minst 6 år under kalenderåret, bosatt i kommunen, och har
erlagt en personlig medlemsavgift på lägst 50 kr. Föreningen måste ha minst 15 medlemmar. Invandrarförening
kan få grundbidrag och lokalbidrag enligt dessa särskilda regler. För övriga bidrag gäller Fritids- och folkhälsonämndens allmänna bidragsregler.
Grundbidrag
Bidraget ska vara ett grundstöd till föreningsverksamheten. Bidraget kräver att föreningen redovisar minst
30 aktiviteter. Som aktivitet räknas även vuxenaktiviteter. Bidraget är 50 kr per bidragsgrundande medlem.
Bidraget baseras på senaste verksamhetsår. Verksamheten ska omfatta minst sex månader. Ansökan inlämnas
senast en månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelseförteckning
samt förteckning över de kommunala bidrag föreningen fått.
Lokalbidrag
Bidraget söks samtidigt som grundbidraget.
Lokalen ska vara inom Borås Stad. För att få bidrag ska föreningen ha minst 50 bidragsgrundande medlemmar
och redovisa minst 70 aktiviteter under året. Som aktivitet räknas även vuxenaktiviteter. Bidraget är 90 procent
av godkända kostnader, dock max 400 kr/m2.
Godkända kostnader är hyra, uppvärmning och el. Lokalens storlek ställs i relation till föreningens antal medlemmar (se tabell nedan).
Bidragsgrundande
Bidragsyta
medlemmar
50-100 		
90 m²
101-150 		
110 m²
151-200 		
130 m²
201-250		150 m²
251-300 		
170 m²
301-350 		
190 m²
351-400 		
210 m²
401-450 		
250 m²
450- 			300 m²
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Bestämmelser för pensionärsföreningar
Godkända pensionärsorganisationer kan efter ansökan få bidrag enligt nedan.
Pensionärsföreningen ska tillhöra en riksorganisation, vara remissinstans till kommunen och ha minst 20 betalande medlemmar. Varje medlem ska betala en medlemsavgift på lägst 30 kr.
Medlem är också den som enligt föreningens stadgar är befriad från medlemsavgift. Föreningen ska vara öppen
för alla och arbeta enligt demokratiska principer, och öppet ta ställning för demokrati som samhällssystem.
Kommunen har rätt att begära de handlingar som behövs för att granska ansökan. Kommunen har också rätt att
reglera skulder genom att dra in bidrag.
Föreningen ska ha eget plusgiro eller bankgiro. Ansökan ska skrivas under av föreningens ordförande.
Grundbidrag
Bidraget är 60 kr per medlem.
Ansökan lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad
styrelsesammansättning samt förteckning över de kommunala bidrag föreningen fått.
Bestämmelser för politiska ungdomsföreningar
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang.
Förening med minst 10 medlemmar 14-25 år får ett grundbidrag på 3 000 kr. Förening med 20-40 medlemmar
14-25 år får 6 000 kr.
Förening, krets eller samarbetsorganisation med minst 40 medlemmar 14-25 år får årligen 5 000 kr per mandat
som moderpartiet har i kommunfullmäktige. Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som
uppnår 40 bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund.
Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj. Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare
bidrag har använts. Politiska föreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden.
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Allmänna bestämmelser för handikappföreningar
Med bidragsberättigad handikappförening avses förening med medlemmar som består av personer som har
funktionshinder eller deras närstående. Föreningens syfte ska vara att förbättra de funktionshindrades villkor och
bevaka deras intressen.
Bidragsgrundande medlem är medlem som fyller minst 6 år under kalenderåret. Föreningen ska ha minst
15 medlemmar samt 20 aktiviteter under året. Godkänd aktivitet är beslutad av styrelsen och ska vara ledarledd.
Vidare ska den bestå av minst 4 medlemmar och hålla på i minst 60 minuter. Man får delta i max två aktiviteter
per dag.
För aktiviteter i åldern 6-20 år får man aktivitetsbidrag enligt bidragsbestämmelserna. I övrigt gäller Allmänna
bestämmelser på sid. 3.
Grundbidrag
Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar.
Förening får bidrag för varje bidragsgrundande medlem med 100 kr.
Förening/samorganisation med helt administratörsbidrag får inte grundbidrag för de första 299 bidragsgrundande medlemmarna.
Bidraget baseras på det senaste verksamhetsåret. Verksamhetsåret ska omfatta minst sex månader.
Ansökan ska göras senast 1 månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad
styrelseförteckning samt förteckning över de kommunala bidrag föreningen fått.
Lokalbidrag
Bidraget söks samtidigt som grundbidraget.
Föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 20 aktiviteter per år.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsokontoret och ligga i Borås Stad.
Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 850 kronor/m2. Lokalens storlek beror på hur många
bidragsgrundande medlemmar föreningen har (se tabell nedan). Godkända kostnader är för hyrd lokal hyran,
uppvärmning och el.
Bidragsgrundande
Bidragsyta
medlemmar
15-50 			
50 m²
51-100 		
90 m²
101-150 		
110 m²
151-200		130 m²
201-250 		
150 m²
251-300 		
170 m²
301-350 		
190 m²
351-400 		
210 m²
401-450 		
250 m²
451- 			300 m²
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Administratörsbidrag
Bidraget ska ge föreningar och samarbetsorganisationer möjlighet att anställa administratör på heltid.
Förening/samorganisation med minst 400 bidragsgrundande medlemmar och minst 360 redovisade aktiviteter
får bidrag för en administratör.
För övriga villkor och bidragets storlek, se administratörsbidraget till barn- och ungdomsföreningar.
Verksamhetsbidrag
Förening med minst 75 bidragsgrundande medlemmar och minst 90 aktiviteter får bidrag med 30 000 kr per år.
Förening med minst 200 bidragsgrundande medlemmar och minst 180 aktiviteter får bidrag med 45 000 kr per år.
Förening med minst 250 bidragsgrundande medlemmar och minst 210 aktiviteter får bidrag med 60 000 kr per år.
Anläggningslån samt anläggningsbidrag
Föreningar med egen fastighet kan söka dessa bidrag. Regler och anvisningar finns på sidan 7.
Startbidrag
Bidraget är avsett att stödja nybildande av förening som startar verksamhet för funktionshindrade.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar från 6 år och ha en medlemsavgift på minst 50 kr.
Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och uppfyller kraven på antal
bidragsgrundande medlemmar. Till ansökan ska bifogas föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg att föreningen har eget plus- eller bankgiro, samt styrelsens sammansättning.
Bidraget är 3 000 kr.
Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd för bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden, utöver
aktivitetsbidraget. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska omfattas av
Fritids- och folkhälsonämndens övriga bidrag.
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Biblioteksprogram för Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Biblioteksprogram för Borås Stad fastställs att gälla t.o.m. 2017

141021
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-10-27
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0668 889
Programområde: 3
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2014-10-20, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-11-10

Dnr 2014/KS0668

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Biblioteksprogram för Borås Stad
Kulturnämnden har tagit fram ett förslag till Biblioteksprogram för Borås Stad och förslår
att Kommunfullmäktige fastställer det. Förslaget har varit ute på remiss till ett antal instanser som samtliga tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Biblioteksprogram för Borås Stad fastställs att gälla t.o.m. 2017

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Sida

1
Datum

Ärendenummer

2014-09-18

Dnr 2007/KN0144 889

Åsa Hedberg Karlsson, 033-35 76 27

Kommunstyrelsen

Biblioteksprogram för Borås Stad 2014-2016
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslag till Biblioteksprogram för Borås Stad
2014-2016 samt att tillsammans med remissammanställning sända programmet till
Kommunstyrelsen för handläggning och beslut i Kommunfullmäktige.
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Remissvar angående revidering av Biblioteksprogram för Borås Stad har inkommit.
Samtliga remissvar tillstyrker förslaget och därmed görs inte några förändringar av
remissförslaget. Kulturnämnden beslutar att sända programmet, tillsammans med
remissammanställning, till Kommunstyrelsen för handläggning och beslut i
Kommunfullmäktige.
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Revidering av Biblioteksprogram för Borås Stad har varit på remiss. Stadsdel Väster,
Stadsdel Norr, Stadsdel Öster, Utbildningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden,
Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker alla
remissförslaget. Stadsdel Öster understryker i sitt yttrande vikten av att utveckla
biblioteksverksamhet i de delar av Borås Stad som saknar folkbibliotek och
kommunala funktionshinderrådet önskar en tydlig handlingsplan med fokus på
prioriterade grupper. Ungdomsrådet har trots utökad remisstid inte inkommit med
något remissvar. Fritids- och folkhälsonämnden avstod från att svara på remissen.
Kulturnämnden tillstyrker förslag till Biblioteksprogram för Borås Stad 2014-2016
samt att tillsammans med remissammanställning sända programmet till
Kommunstyrelsen för handläggning och beslut i Kommunfullmäktige.
KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Särtaxa Viared Sommarstad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Särtaxa ska tillämpas för utbyggnaden av VA i Viared sommarstad.

2014-10-21
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-10-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0699 346
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-10-20/ Christer Johansson

Sida
1(2)
2014-11-10

Dnr 2014/KS0699

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Särtaxa Viared Sommarstad
Borås Energi och Miljö AB ska VA-sanera Viared Sommarstad, och tillskriver Kommunfullmäktige för att besluta om så kallad särtaxa.
Viared Sommarstad ligger placerad mellan riksväg 40 och Viaredssjön. I området
finns 125 tomter och cirka 55 fastigheter är ”året runt”-boenden.
Fullmäktige beslutade i december 2013 att Viareds Sommarstad skulle inlemmas i
verksamhetsområde för allmänt VA. Skälet för detta beslut var ett sedan länge stort
behov av att miljömässigt lösa VA-frågan inom området. Det fanns beslut från Miljönämnden om behovet av en sådan lösning.
Anledningen till saneringen grundar sig i kraven enligt lagen om allmänna vattentjänster, vilken ska tillämpas eftersom Viareds Sommarstad nu ligger inom verksamhetsområde för VA.
Under 2012-2014 har områden i närhet till sommarstaden (Viared norra och Viared
strand) exploaterats och VA har framdragits. Detta har möjliggjort en VA-sanering av
Viared Sommarstad till en som bolaget skriver ”hög men acceptabel kostnad”.
Kostnaderna för att bygga ut kommunalt VA till Viared Sommarstad är högre än intäkterna (anslutningsavgifterna), till förhållandet 1,5. Anledningen är bland annat att
utbyggnaden sker i befintlig bebyggelse och i ett bergigt och kuperat landskap. För att
täcka de högre kostnaderna ska enligt Vattentjänstlagen tillämpas särtaxa, då fastighetsägarna har en skyldighet att betala anläggningsavgift för anslutningen. Kommunfullmäktige har beslutat att när förhållandet mellan investeringen och intäkterna är
mellan 1,3-1,7 ska särtaxa tillämpas och beslutas av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen konstaterar att ett behov föreligger av VA-utbyggnad i området,
och att en fördröjning av investeringen skulle innebära risk för olägenheter och åsidosättande av lag- och myndighetskrav. Lagen föreskriver att för denna typ av investering ska särtaxa tillämpas. Kommunstyrelsen konstaterar även att det i vissa fall, då
fastighetens bärkraft och andra omständigheter gör anläggningsavgiften betungande,
kan vara svårt för den enskilde fastighetsägaren att betala den uppkomna avgiften.
Lagen medger då en rätt att avbetala avgiften på upp till 10 år.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Särtaxa ska tillämpas för utbyggnaden av VA i Viared sommarstad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson

Till Styrelsen

BESLUTSFORSLAG

Sartaxa Viared Sommarstad

STYRELSEMOTE

25 september 2014

Sartaxa Viared Sommarstad

Viared Sommarstad ar ett område i Viared ca 8 km från centrum som ligger
placerad mellan R40 och Viaredssjön. Iområdet finns det 125 tomter och ca
55 fastigheter är året runt boende.
Anledningen till att området skall VA-saneras kan spåras i "Lagen om
allmänna vattentjänster, 2006:412 5 6" som lyder:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsomrAde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och s8 länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsomrAdet genom en allmän va- anläggning
Det är inte den kommunala VA-huvudmannen (förvaltning eller bolag) som
avgör om behovet föreligger, utan det beslutet fattas av miljöförvaltningen
som är myndighet. Om inte VA-huvudmannen agerar nar ett sådant beslut ar
taget kan Länsstyrelsen gå in och ålägga VA-huvudmannen att införliva
området som ett verksamhetsområde och skapa en allmän VA- anläggning.
Kravet från Länsstyrelsen kan initieras av dem själva eller av en privat
person.
2005-04-21 antog Kornmunfullmaktige "Nr46, Handlingsplan för avlopp i
områden med blandad fritids- och permanentboende".
2006-06-20 beslöt Miljöskyddsnamnden att ge Gatukontoret i uppdrag att
utreda möjliga VA-lösningar i Viareds Sommarstad på grund av bristfälliga
avloppslösningar eftersom Miljöskyddskontoret bedömde att risk för
olägenheter föreligger.

Under åren 2012-2014 har områdena Viared Norra (industriområde) och
Viared Strand(bostadsbebyggelse) exploaterats och VA har framdragits till
dessa områden. Detta har möjliggjort en VA-sanering av Viared Sommarstad
till en hög men acceptabel kostnad.
2013-12-19 beslöt orå ås Stads Kommunfullmaktige a t t innefatta Viareds
Sommarstad i verksam hetsområdet för kommunalt VA. Beslutet avser
samtliga vattentjanster dvs dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Att
innefatta Viareds Sommarstad i verksamhetsområdet ar nödvändigt för att
"lagen om allmänna vattentjanster" skall galla.
Paragraf 30 i vattentjanstlagen reglerar den viktiga principen att inget
överuttag får ske. Sjalvkostnadsprincipen galler. För att säkerställa den mest
ekonomiskt fördelaktiga lösning för VA-saneringen i Viared har fastställande
av sartaxans storlek avvaktats till entreprenaden var upphandlad i
konkurrans. P; så satt sakerstalls lagefterlevnaden enligt €j 30.

Sartaxa
Kostnaderna för a t t bygga u t en allmän VA-anläggning i ett
omvandlingsområde ar ofta betydligt högre an vad som galler i
verksamhetsomr~deti övrigt. För att kunna tacka de högre kostnaderna, ska
VA-huvudmannen enligt Vattentjanstlagen 315 tillämpa sartaxa: "Om
vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter p2 grund av särskilda
omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker fran
andra fastigheter i verksamhetsomr2det, skall avgifterna bestämmas med
hänsyn till skillnaderna".

örh håll and et mellan investeringen och intäkterna (anslutningsavgifterna) för
Viared Sommarstad ligger på 1,5. Detta innebar att förhållandet ligger inom
det fastställda spannet för sartaxa (1,3-1,7), beslutat av kommunfullmaktige
2007-05-24. Isamma beslut står det att kommunfullmaktige ska ta beslut
angående sartaxa.
För exploateringsområden i e or ås genomförda under de senaste 3 åren ar
medelvärdet för förhållandet mellan investering och intäkter 1,2 dvs under
gränsen för sartaxa som ar 1,3.
Anledningen till att utbyggnaden av VA i Viared sommarstad medför sådana
kostnader att det kravs sartaxa ar att det b1.a. sker i en befintlig bebyggelse
med ett bergigt och kuperat landskap som kräver dyrbara
sprangningsarbeten.
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Beslut

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för
att

o or ås Energi och Miljö besluta

godkänna sartaxa för Viared Sommarstad och överlämna ärendet
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

B O ~ ENERGI
S
och MILJO AB

Gunnar Peters
verkställande Direktör
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Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 med
anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för
Blinda i Borås
Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för år
2013.
Stiftelsen har till ändamål att inom Borås kommun förvärva, bygga och förvalta fastigheter med särskilt
beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och använda anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till hyreslindring åt blinda eller till kostnader för samlingslokaler, bibliotek o dylikt för blinda. Företräde till
stiftelsens bostäder skall lämnas personer, som själva eller vars familjemedlemmar är blinda eller har
väsentligt nedsatt synförmåga.
Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5 belägen på Salängsgatan 7 i Borås. Fastigheten bebos idag till ca 45
% av synskadade och innehåller 12 lägenheter samt 1 lokal.
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat för 2013 med 125 tkr, och det egna kapitalet vid 2013 års utgång
uppgår till 1 117 tkr.
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning. Styrelseledamöterna har inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.

2014-10-21
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-10-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0573
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-10-16, Christer Johansson

Borås Stad
Kommunkansliet

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås
Bifogat översänder vi kopia på årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013.
Tacksam för kommunstyrelsens beslut om ansvarsfrihet.
Med vänlig halsning

Ordförande
Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås

Diarienr

Diarieplonbeteckn

EOP?SSTAD

2014 -07- Q 9
Kommunstyrelsen

HSB Göta ek för
Postadress: Box 628 551 18 Jönköping Besöksadress: Klostergatan 24 Tfn 077- 110 10 30
www.hsb.se/gota Postgiro 445 86 08-9 0rg.nr. 726000-4044 Styrelsens sate Jönköping

Thomas Bikt Tfn 033-17 71 22 Fax 033 - 10 49 40 E-post thomas.bikt@gota.hsb.se

I
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Styrelsen för
STIFTELSEN BOSTADER FOR BLINDA IBORAS

far härmed avge arsredovisning för stiftelsens
verksam het under ra kenskapsaret

STIFTELSEN BOSTADER FOR BLINDA I BOMS
Styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, org nr 864500-1440, far härmed avlämna
årsredovisning för tiden 201 3-01-01--2013-12-31.

STIFTELSENS Ä N D A ~ W ~
Stiftelsen har till ändamål att inom Borås kommun förvärva, bygga och förvalta
fastigheter med särskilt beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och samlingslokaler
samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och använda anslag, gåvor, donationer och
efterskankta låneräntor till hyreslindring åt blinda eller till kostnader för samlingslokaler, bibliotek
o d för blinda.
Företräde till stiftelsens bostäder skall lämnas personer, som själva eller vars familjemedlemmar är
blinda eller har väsentligt nedsatt synförmåga.
Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5, belägen på Salängsgatan 7 i Borås. Fastigheten som delvis är
ombyggd under år 1993 bebos idag till c:a 45 % av synskadade och innehåller 12 lägenheter
samt 1 lokal.

STYRELSE
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Thomas Blixt
Göte Gustavsson
Ulf Bernstein
Roger Andersson
Monica Nilsson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

HSB Göta
Synskadades Riksförbund
Borås Stad
Synskadades Riksförbund
Synskadades Riksförbund

Suppleanter har varit Conny Johansson och Jasminka Sivac, Synskadades Riksförbund samt Gudrun
Holm, Borås Stad .

FIRMATECKNARE
Stiftelsens firma har tecknats av Thomas Blixt och Göte Gustavsson, två i förening.
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REVISORER
Thomas Bohlin, KPMG och Ola Sabel, Borås kommun har utsetts att granska stiftelsens
räkenskaper.

Styrelsen har hållit ett protokollfört sammanträden under verksamhetsåret.

FASTIGHETEN OCH HYROR
Samtliga lägenheter och lokaler har varit uthyrda under hela verksamhetsåret. Hyrorna höjdes med
3 % fr o m 2013-10-01. Hyran uppgår därefter i genomsnitt till kr 954,87 per kvm och år.

Utemiljö
Under året har ett stort träd tagits ner eftersom det fanns risk for åverkan på fastigheten samt risk for
nedfallande grenar. Trädet kommer att ersättas med ett nytt träd i mindre omfattning.
EKONOMISK STALLNING OCH RESULTAT
Arets resultat visar på ett positivt resultat på 125 tkr. Det egna kapitalet vid årets slut uppgår därmed
till 1 117 tkr.
Redovisat värdet på stiftelsens tillgångar inkl. fastighet uppgår till 3 243 tkr. Marknadsvärdet
bedöms vara högre än redovisat värde.
Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

P

STIFTELSEN BOSTADER FOR BLINDA IBOR&,

864500-1440
2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31-

Not 1

667 140

650 835

Not 2

-350 933
-36 545
-21 630
-66 292
-475 400

-350
-26
-24
-66
-468

Resultaträkning
Nettoomsattning
Fastighetskostnader
Drift
Genomfört underhall
Fastighetsskattlavgift
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatt
Arets resultat

3

Not 3

871
604
530
292
297

STIFTELSEN BOSTADER FOR BLINDA I BORAS, 864500-1440
Balansräkning

Anlaggningstillgangar
Materiella anlaggnings~l/g~ngar
Byggnader och ombyggnader
Mark

Summa anlaggningstillg8ngar
Omsattningstillgangar
KonYristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Bankkonto

Summa omsattningstillg~ngar
Summa tillgangar

r

2013-12-31

Not 4

1778 782
945 165
2 723 947

2012-12-31

1845 074
945 165
2 790 239

STIFTELSEN BOSTADER FOR BLINDA IBORAS, 864500-1440
Balansräkning

2013-12-31

2012-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser
Uppskrivningsfond

Not 5

Friff eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital
Skulder
L&gfr/stiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfrt@askulder
Skulder till kreditinstitut
LeverantörsskuIder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 6

Not 7

1 116 723

992 162

1923 000
1 923 000

1937 000
1937 000

14 000
65 361
124 230
203 591

14 000
47 124.126 431
187 555

150 000

150 O00

Inga

Inga

Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Panter för fastighetslan
Ansvarsförbindelser

h

STIFTELSEN BOSTADER FOR BLINDA IBOMS,
864500-1440
Redovisningsprinciper m.m.

Arsredovisningen är upprättad enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnamndens (BFN) allmänna rad.
Redovisningsprincipernaar oförändrade sen föregaende ar.
Intäkter
Intäkter utgörs av hyror. Hyresintäker periodiseras i enlighet med hyreskontrak, vilket innebär att
förskottshyror redovisas som förutbetald intakt. :i bruttohyran ingar poster avseende vidaredebiterade
kostnader för t ex fastighetsskatt, el och varme.
ByggnaderArets avskrivning sker enligt plan med 2

O/O

av anskaffningsvärdet.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övrigt
övriga tillgangar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan.

x

STIFTELSEN BOSTADER FOR BLINDA I BOR^, 864500-1440
2013-01-01
2013-12-31

Noter
Not 1

Nettoomsattning
Hyror
Bruttoomsättning
Hyresbortfall

Not 2

Drift
Personalkostnader
Fastighetsskötsel och lokalvird
Reparationer

El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Övriga avgifter
Förvaitningsarvoden
Övriga driftskostnader

Not 3

Avskrivningar

2012-01-01
2012-12-31

STIFTELSEN BOSTADER FOR BLINDA IB O ~ S 864500-1440
,
Noter
Not 4

2013-12-31

2012-12-31

1 778 782

1 845 074

1 778 782

1 845 074

6 213 O00

5 333 O00

Byggnader och ombyggnader
Byggnader
Ingaende och utgaende anskaffningsvärde

Ingaende ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgaende avskrivningar

Utgaende planenligt restvärde byggnader

Bokfört värde byggnader och ombyggnader

Taxeringsvärde för Orren 5
Byggnad - bostäder
Byggnad - lokaler

Mark - bostäder
Mark - lokaler

Taxeringsvärde totalt

Not 5

Förändring av eget kapital

Belopp vid arets ingang
Vinstdisp enl. stämmobeslut
Överföring till balans. Resultat
Arets resultat
Belopp vid arets slut
Not 6

Donations
kapital
121 791

Uppskrivnings
fond
57 642

Balanserat
resultat
716 544

Arets resultat
96 185

Ränta
2,89%
2,89%
2,89%

Konv.datum
2014-01-30
2014-01-30
2014-01-30

Belopp
193 O00
700 O00
1 044 O00
1 937 O00

Nästa ars
amortering
2 O00
O
12 O00
14 O00

Langfristiga skulder till kreditinstitut

Laneinstitut
Lanenummer
Nordbanken Hypotc 39788502520
Nordbanken Hypotc 39788100503
Nordbanken Hypotc 39788287328

Langfristiga skulder exklusive kortfristig del
Om fem ar beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppga till
Not 7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda hyror och avgifter

P

1 923 O00
1867 O00
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Ola Sabel
Revisionschef

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Bostäder för Blinda, org. nr 864500-1440

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Bostäder för Blinda för år 2013.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den
auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehäller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av ärsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Bostäder för
Blinda för år 2013.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi
vid vår granskning funnit att någon styrelseledamot handlat i
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhallanden i stiftelsen för att kunna bedöma o m
någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller
om det finns skäl för entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt
har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Borås den 24 juni 2014

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsen Bostäder för Blindas finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Thomas Bohlin
Auktoriserad revisor

Ola Sabel
Revisionschef

E8

BESLUTSFÖRSLAG

Utdebitering 2015
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Preliminärt fastställs skattesatsen för 2015 till 21,06% vilket innebär att skattesatsen lämnas oförändrad.

2014-11-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-11-03
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0069 041
Programområde: 1
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2014-10-08, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-11-10

Dnr 2014/KS0069

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Utdebitering 2015
Enligt kommunallagen skall kommunens budget fastställas av Kommunfullmäktige
före november månads utgång. Valår skall budgeten fastställas av den nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingen. Om budgeten till följd av särskilda förhållanden ej kan
fastställas före november månads utgång, skall Kommunfullmäktige ändå fastställa
skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads
utgång. Kommunfullmäktige får då fastställa en annan skattesats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl därtill.
Budgetförslaget för 2015 kommer att föreläggas nyvalda Kommunfullmäktige vid
decembersammanträdet. Huvudorsaken härtill är att beredningsarbetet påbörjats först
efter valet. Ett preliminärt beslut rörande skattesatsen måste därför fattas före december.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Preliminärt fastställs skattesatsen för 2015 till 21,06% vilket innebär att skattesatsen
lämnas oförändrad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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Projektansökan (2) sociala investeringar 2014
Tre projektansökningar, till omgång 2, Sociala investeringar 2014-11-10
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna projektansökningarna:
– Hela Väster - för minskat normbrytande beteende i skolan åk F-6, 3,7 miljoner kronor under tiden 20152017 (exkl. följeforskning och utvärdering).
– Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och metodutveckling i arbetet med unga vuxna långt
från arbetsmarknaden, 4,1 miljoner kronor under tiden 2015-2017 (exkl. följeforskning och utvärdering).
Avslå projektansökan:
– Mentorskap mot våld – för ökad trygghet i lokalsamhället. Motivering lyder att ansökan behöver kompletteras
med mätbarhet, utvärderingsmetod och samarbetspartners.
Projekt Mentorskap mot våld erbjuds att ingå i Högskolans Planeringsverkstad tillsammans med ovanstående
två projekt, med start i slutet av november.

2014-11-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-11-03
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0239 759
Programområde: 1
Handläggare: Carola Samuelsson, tfn 35 58 18
Datum/avdelningschef: 2014-11-03/Christer Johansson

Sida
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PM
2014-10-25

Dnr 2014/KS0239

Stadskansliet
Avd: Personal och Förhandling
Handläggare: Carola Samuelsson

Projektansökan (2) sociala investeringar 2014
Sociala investeringar
Målgruppen 2014 är primärt barn och unga. Projektförslagen ska komma från ansvarig nämnd eller flera nämnder i samarbete. Utgångspunkten för de föreslagna metoderna och åtgärderna ska visa på ”offensiva” och samverkande grepp.
Malmökommissionen menar att sociala investeringar handlar om att se sociala insatser och satsningar som
investeringar istället för kostnader. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv betyder det att investeringar i människor, särskilt under barndomen, ger lönsamhet på längre sikt. Det visar sig bland annat genom att fler
klarar skolan, utbildar sig, arbetar och kan försörja sig och har god hälsa. Färre hamnar i långvarigt, både
humant och ekonomiskt kostsamt, utanförskap. Avsikten med ett socialt investeringsperspektiv är att både
minska omfattningen av och ojämlikheten i utanförskap och ohälsa samtidigt som man ökar effektiviteten i
resursanvändningen och uppnår en god ekonomisk hushållning. I Malmö beräknar man att den ojämlikheten
kostar 3-7 miljarder årligen. Kommissionen menar att en hållbar utveckling kräver ett kritiskt förhållningssätt till traditionell hantering av samhällsproblem. De menar att mål nås genom arbetssätt som kallas intereller transdisciplinärt, dvs. frångå stuprörstänkande och vertikal styrning1.

Antagna projekt och dess ansvariga nämnd förbinder sig i och med godkännande, att
lämna in en skriftlig uppföljning två gånger per år till beredande tjänsteman, som i sin
tur redovisar till Kommunstyrelsen (KS) en gång om året. Vidare ska projekten delta i
Borås Högskolas Planeringsverkstad, använda sig av följeforskning samt lämna in en
slutlig utvärdering där kvalitativa och kvantitativa resultat ingår samt hur implementering och spridning ska utarbetas.
Denna omgång (2) fanns tre ansökningar att ta ställning till
1. Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan åk F-6
Arbete för att åstadkomma minskat normbrytande beteende har redan pågått
på Byttorpskolan i 2 år. Via ett treårigt socialt investeringsprojekt vill de nu
fördjupa sin kunskap under ett år, för att sedan implementera år två och arbeta med spridning till andra skolor under år tre. Projektet handlar om nätverksbildande, värdegrund, emotionell träning och involvering av föräldrar.
Projektet ansöker om 3,7 miljoner kronor under tiden 2015-2017 (exkl. följeforskning och utvärdering).
2. Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och metodutveckling i arbetet
med unga vuxna långt från arbetsmarknaden
Arbetslivsförvaltningen (ALF) ska tillsammans med Fritids- och folkhälsoför1

http://intranet.boras.se/download/18.7d113f701438b1bd5ac80005127/1390336805140/BS_introd_soc_inv.pdf
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valtningen (FoF) erbjuda unga vuxna 18-29 år, som uppfyller kriterierna arbetslös med funktionsnedsättning (som inte har gymnasie- eller yrkesutbildning, uppbär försörjningsstöd och är inskrivna vid arbetsförmedlingen) som
berättigar till utvecklingsanställning, en meningsfull väg in i samhället. FoF ska
parallellt med detta vidareutveckla metoden Ung till Ung som Brygghusenheten
har provat under två år. Metoden behöver formuleras, systematiseras, implementeras och spridas.
Denna ansökan är kompletterad från omgång 1 och har nu en förtydligad
samverkansprocess tillsammans med ALF2 och en tydligare metodbeskrivning. Projektet ansöker om 4,1 miljoner kronor under tiden 2015-2017 (exkl.
följeforskning och utvärdering).
3. Mentorskap mot våld – för ökad trygghet i lokalsamhället
Projektet handlar om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors
(MUCF) regeringsuppdrag kring jämställdhetssatsning i syfte att förebygga
våld och sexistiskt beteende genom att använda sig av preventionsprogram
med genusfokus. Målgrupp är högstadieskolor och civilsamhälle. Modellen
bygger på kamratutbildning.
Under förutsättning att MUCF väljer ut detta projekt, och därmed gör Borås
Stad till en pilotkommun, kan MUCF bidra med vissa medel och utvärdering.
Projektet söker 3,4 miljoner (plus eventuell följeforskning) under tiden november 2014 tom oktober 2017.
Ekonomisk redogörelse
-

Tidigare godkända projekt Modersmålsstöd SFI har beviljats 1,3 miljoner kronor
exklusive följeforskning och utvärdering.

-

Kostnad för följeforskning och utvärdering är ännu inte specificerad utan
upphandling kommer troligen att krävas. I Borås Stads introduktion till sociala investeringar har det bedömts att följeforskning och utvärdering får kosta högst
250 000 kronor per projekt.

-

Högskolan Borås startar en Planeringsverkstad (FOU3), speciellt för Borås Stads
godkända sociala investeringsprojekt i november. Planeringeverkstaden kostar
77 000 kronor för samtliga projekt. Kommande projekt from våren 2015 kan
komma att ingå i den redan etablerad Utvärderingsverkstaden (FOU4) kostnadsfritt.

Beredningsgruppen föreslår Kommunstyrelsen (KS) att
-

Projekt 1 - föreslås godkännas
Projekt 2 - föreslås godkännas
Projekt 3 – föreslås avslås. Projektet erbjuds att delta i Planeringsverkstaden
med start i november och välkomnas återkomma med en tydliggjord ansökan
vad gäller mätbarhet, utvärderingsmetod, samverkan med MUCF (medel och
utvärdering) och summan för ansökta medel.

Nytt ansökningsdatum
Ytterligare ett ansökningsdatum (31/3) är fastställt för ny projektansökan under 2015.
2

Arbetslivsförvaltningen
FoU Sjuhärad Välfärd
4 http://www.hb.se/fous/Kompetensutveckling/Utvarderingsverkstad/
3

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2014-09-22
§ 115

2014/SDNV0129

Projektansökan för sociala investeringar: Hela Väster
Projektansökan gäller ansökan om medel ur den av Kommunfullmäktige nyligen inrättade
fonden för sociala investeringar. Projektet är riktat mot att utifrån forskningsresultat i
projektet "Hela Skolan" fördjupa, implementera och sprida de metoder som visat sig
ändamålsenliga för att minska normbrytande beteende på en skola F-6. Det finns en
tämligen tydlig koppling mellan att misslyckas i skolan och att misslyckas med att som
vuxen ta sig in på arbetsmarknaden och olika typer av ohälsa. Socioekonomiska
beräkningar visar att varje individ som undviker marginalisering via tidiga insatser är en stor
besparing, både för individen själv, Borås Stad och det övriga samhället.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Godkänna projektansökan.
2. Översända ansökan till Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2014-09-25

Ordförande
Lennart Andreasson

Justerande ledamot
Nancy Kindblad

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 september 2014.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-09-11

1 (2)
2014/SDNV0129

Andréas Ekelund
Enhetschef
033-35 34 90

Projektansökan för social investeringar: Hela Väster
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Godkänna projektansökan.
2. Översända ansökan till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Projektet är riktat mot att utifrån forskningsresultat i projektet "Hela
Skolan" fördjupa, implementera och sprida de metoder som visat sig
ändamålsenliga för att minska normbrytande beteende på en skola F-6.
Det finns en tämligen tydlig koppling mellan att misslyckas i skolan och att
misslyckas med att som vuxen ta sig in på arbetsmarknaden och olika typer
av ohälsa. Socioekonomiska beräkningar visar att varje individ som undviker
marginalisering via tidiga insatser är en stor besparing, både för individen
själv, Borås Stad och det övriga samhället.
Yttrandet i sin helhet
Projektet är riktat mot att utifrån forskningsresultat i projektet "Hela
Skolan" fördjupa, implementera och sprida de metoder som visat sig
ändamålsenliga för att minska normbrytande beteende på en skola F-6.
Projektet ska leda till att normbrytande beteende minskar och att
skolklimatet förbättras, vilket förväntas bidra till förbättrade studieresultat
för eleverna. Projektet ger eleverna bättre förutsättningar att klara
kunskapskrav och att undvika marginalisering senare i livet.
Det finns en tämligen tydlig koppling mellan att misslyckas i skolan och att
misslyckas med att som vuxen ta sig in på arbetsmarknaden och olika typer
av ohälsa. Socioekonomiska beräkningar visar att varje individ som undviker
marginalisering via tidiga insatser är en besparing om ca 1,6 miljoner i
uteblivna senare insatser. Projektet kommer leda till att resurser flyttas från
sena åtgärdande insatser till tidiga förebyggande insatser inom skolan.

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-09-11
Andréas Ekelund
Enhetschef
033-35 34 90

Samverkan
Ingen samverkan har skett.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Ritva Lidskog
Tf. stadsdelschef
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PROJEKTPLAN

”Hela Väster”
-för minskat normbrytande beteende i skolan åk F-6

Versionskontroll
Version
Datum

Författare

Version

20140909

Andreas Ekelund
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Förväntad nytta
Bakgrund
Våren 2013 beviljades Borås Stad, SDF Väster, medel från Folkhälsomyndigheten (dåvarande
Folkhälsoinstitutet) till projektet ”Hela Skolan” på Byttorpskolan F-6. Bakgrunden till ansökan
var att Byttorpskolan är en multi-kulturell skola, men barn från en mängd olika länder och med
olika socio-ekonomiska förutsättningar. Projektets mål var att under 2 år (2013 – 2015) arbeta för
att få fram ändamålsenliga metoder för ökad integration med utgångspunkt i Berrys modell för
ackulturation1, minskat normbrytande beteende bland eleverna på skolan och att andelen elever
som når kunskapsmålen ska öka. Projektets aktiviteter har utvärderats genom FoU Sjuhärad
välfärd som vetenskaplig part.
Aktiviteter som genomförts inom ramen för projektet har bedrivits av särskilt tillsatt
projektpersonal omfattande 1,5 årsarbetare. Den vetenskapliga utvärderingen har bedrivits med
0,7 årsarbetare på FoU Sjuhärad välfärd.
Projektet, så som det hittills bedrivits, är nu inne i sitt slutskede (slutdatum är satt till 2014-12-31).
De vetenskapliga resultaten så långt ger att projektet funnit ändamålsenlig metodik för att arbeta
med minskat normbrytande beteende på Byttorpskolan. De aktiviteter som utvärderingen visar
haft effekt är dels kvalificerat nätverksarbete med föräldrar (i elevens klass) och kvalificerad
gruppverksamhet med värdegrundstema för eleverna. Under hösten 2014 kommer fortsatt arbete
på Byttorpskolan att bedrivas för att ytterligare fördjupa kunskapen omkring vilken av, eller båda
tillsammans, av dessa metoder som ger effekt. Vid projektslutet kommer med hög sannolikhet ett
bra vetenskapligt underlag finnas för att skapa en konkret, ändamålsenlig metodbeskrivning som
anger hur arbetet bör läggas upp för att åstadkomma effekt när det gäller att minska
normbrytande beteende på en skola F-6.
Nya projektmedel genom investeringsfonden behövs från och med 2015-01-01 för att fördjupa,
implementera och sprida kunskapen inom Borås Stad. Första och andra året av projektet är
målsättningen att fördjupa kunskapen genom fortsatt aktivitet och forskning i syfte att
reproducera vetenskapliga resultat samt detalj-utveckla metodbeskrivningen. Successivt övergår
syftet till att implementera, fortsatt genomföra och stödja metodiken i ordinarie verksamhet samt
spridning till ytterligare skola. Tredje året är syftet att arbeta med ytterligare spridning till utvalda
skolor inom Borås Stad.
Projektet är ett samverkansprojekt mellan skola, kultur – och fritid samt socialtjänst i
Stadsdelsförvaltningen Väster. Projektet rimmar väl området ”vi tar gemensamt ansvar för barn
och unga” i Vision 2025.
Norrby – ett prioriterat område
Området Norrby inom Stadsdel Väster är ett område där Stadsdelsförvaltningen Väster arbetar
med extra fokus på samhällsfrågor och social hållbarhet. Bland annat fokuseras boendemiljö,
försörjningsmöjligheter och barn och ungas möjligheter att lyckas.
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Immigrant youth in cultural transition: Acculturation, identity and adaptation across national contexts; Berry, J.W., Phinney, J.S.,
Sam, D.L., & Vedder, P. (Eds.) (2006)
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Norrby utmärker sig som ett område med låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och betydligt
lägre medelinkomst jämfört med staden som helhet. Norrby är också ett ungt område –
befolkningen är yngre än i staden som helhet. Antal barn i grundskoleålder (6-15 år) förväntas
öka med 20 procent – en ökning som är dubbelt så stor som den förväntade ökningen i staden
som helhet. Måluppfyllelse i skolan är generellt lägre i området, jämfört med andra områden. En
stor andel av eleverna på Byttorpskolan kommer från Norrby.
Även i den trygghetsundersökning som görs regelbundet i Västra Götaland utmärker sig stadsdel
Norrby negativt i jämförelse med andra områden i Borås Stad.
Utgångspunkter för förväntad nytta
Varför satsa på godkända betyg?
Vi vet idag att 77,3 % av eleverna i årskurs 9 i riket klarar godkända betyg i samtliga ämnen. I
Borås Stad är motsvarande siffra 78 %. Andelen flickor som klarar godkända betyg är 83 %, för
pojkar är motsvarande siffra 77 %. Antalsmässigt betyder det att 87 flickor och 126 pojkar inte
klarade att nå målet godkända betyg i Borås Stad 2012. Andelen elever som får slutbetyg från
gymnasieskolan inom fyra år är 77 % i riket och 79 % i Borås Stad.
Att arbeta med betygen i 9:an utifrån ett livstidsperspektiv är både analysmässigt komplicerat, då
mycket fakta och kunskap ska beaktas, ekonomiskt komplicerat, då både kommunal ekonomi och
samhällsekonomi berörs.
Om vi ska ha grundskolan, barn och unga i fokus och arbeta preventivt utifrån ett
livstidsperspektiv kräver det samarbete och samverkan över alla verksamhets- och budgetgränser,
men också över många myndighetsgränser. Det sker idag många försök att samverka över
gränserna runt om i Sverige. Det är flera kommuner som infört sociala investeringsfonder, bl.a.
Norrköping och Göteborg. Att påbörja ett preventivt arbete kostar till en början. Om kommunal
verksamhet satsar på skolan kanske den s.k. ”vinsten” (utebliven kostnad) uppkommer i
kriminalvården, hos polisen, på lasaretten, på arbetsförmedlingen, hos Försäkringskassan och inte
i den egna verksamheten. Trots alla goda insatser som finns och genomförs kommer vi inte
tillrätta med problemet att elever genomgår skolan utan att få godkända betyg i årskurs 9. Vi vet
idag att det innebär stor risk för en mängd olika utanförskap längre fram i livet. När det väl börjar
gå snett kan vi se att både människors lidande och samhällskostnaderna rusar i väg. Vilka fler
frågor behöver vi ställa? Hur kan vi handskas med de befintliga resurser vi har idag? Vilken
kunskap ska vi utgå ifrån? Vad kan vi lägga till? Hur kan skolan arbeta med livsfrågor? Hur kan vi
samverka över enhetsgränser?2
Vad kostar skolmisslyckanden?
En betydande del av de unga i en årskull får en besvärlig resa in i vuxenlivet. Det finns en
tämligen tydlig koppling mellan att misslyckas i skolan och att misslyckas med att som vuxen ta
sig in på arbetsmarknaden. Omkring 13.000 individer i varje årskull i Sverige vare sig studerar
eller arbetar några år efter gymnasietidens slut. Risken för att denna grupps marginalisering
förlängs eller i värsta fall permanentas är betydande. Summan av förlorat humankapital och
framtida socioekonomiska kostnader uppgår för varje årskull till cirka 200 Mdr kronor på
nationell nivå3. Omvandlat till Borås Stads förutsättningar innebär detta att omkring 143 unga i
varje årskull vare sig studerar eller arbetar några år efter gymnasiet4. Borås Stads del av det
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förlorade humankapitalet och framtida socioekonomiska kostnader för varje årskull uppgår i linje
med Nilssons beräkning till omkring 2 Mdr kronor5.
I Borås Stad pågår ett arbete om hållbar jämställdhet – smart ekonomi. I sin delrapport ”Vad
vinner vi på att investera i skolan och godkända betyg i 9:an ?” konstateras utifrån ett räkneexempel som
omfattar fyra ungdomar, att om tidiga insatser ökats med 3 miljoner kronor under skoltiden
skulle samhället trots detta kunnat spara 6,5 miljoner kronor6.
Den förväntade nyttan
Projektarbetet är inriktat mot att minska olika typer av normbrytande beteende i skolan. Den
förväntade effekten av det är att det medför ett bättre skolklimat. Tidigare undersökningar visar
att skolklimat (pedagogiskt och socialt klimat) har positiv inverkan på måluppfyllelse i skolan7.
Ökad måluppfyllelse i skolans lägre åldrar medför förbättrade förutsättningar för varje elev att nå
ytterligare kunskapsmål senare i livet (ex. åk 9). Det finns starkt belagd koppling mellan
misslyckanden i skolan och förekomst av sociala och psykiska problem så som kriminalitet,
våldsanvändning, depression och andra psykiska symptom 8 Dessutom har barn som växer upp i
invandrartäta bostadsområden genom faktorer som ex. lägre socioekonomisk status en förhöjd
risk för normbrytande beteende 9 och minskad chans att nå gymnasiebehörighet i grundskolan 10.
Sammanfattningsvis är den förväntade nyttan med projektet ett minskat normbrytande beteende
hos eleverna på Byttorpskolan, och andra skolor som omfattas av projektet. Detta innebär även
ett förbättrat skol- och klassrumsklimat. Effekten bör utifrån tidigare forskningsresultat inom
projektet ”Hela Skolan” vara vetenskapligt synbart omkring 1 termin efter att genomförandet
påbörjats. Under projektet kommer en manualbaserad metodbeskrivning tas fram för att
möjliggöra att arbetet kan bedrivas av ordinarie skolpersonal, antingen av pedagoger,
fritidspersonal eller elevhälsan (beroende på skolans situation och framtida forskningsresultat
inom projektet).

Projektets uppdrag
Projektets uppdrag är att bedriva, fördjupa, implementera och sprida den metodik som inom
ramen för projektet ”Hela skolan” visat sig framgångsrik i förhållande till projektmålen.

Projektets mål
Projektet har två övergripande effektmål:
Andel elever på Byttorpskolan, och andra skolor som omfattas av projektet, som uppvisar
olika former av normbrytande beteende ska minska.
Andel elever som når kunskapsmålen på berörda skolor ska öka.
För att nå effektmålet har projektet följande strategier:
Öka kunskapen om vilken metodik och vilket arbetssätt som på ett ändamålsenligt
(vetenskapligt beprövat) sätt minskar normbrytande beteende i skolan.
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För vidare läsning om hur beräkningen genomförts, se: Ibid; Ingvar Nilsson, SEE 2011
Vad vinner vi på att investera i skolan och godkända betyg i 9:an ?; Borås Stad, 2013: 22f
7
Skolklimat, prestation och anpassning; Stockholms Universitet, Lennart Grosin 2004
8
Pojkar och flickors psykiska hälsa i skolan: En kunskapsöversikt; SOU 2010:79
9
In- and out- of school peer groups of immigrant youths; Mahoney, Stattin & Magnusson 2001
10
Barn, boendesegregation och skolresultat, SCB 2007
6

6

Engagera både skolpersonal, elever, föräldrar och lokalsamhället som viktiga
samarbetsparter i arbetet (systemekologisk grundsyn).
Systematiskt verka för att implementera och sprida producerad kunskap på utsedda
skolor.
Målen kommer att följas löpande under projekttiden av FoU Sjuhärad Välfärd. Avrapportering
sker löpande.

Avgränsningar
Projektet ska inte bedriva arbete som ingår i berörda verksamheters ordinarie verksamhet.
Projektet är närmast att se som förstärkning och evidensutveckling av skolans värdegrundsarbete.

Beröringspunkter
Investeringsprojektet drivs som ett samverkansprojekt mellan Skola, FoU Sjuhärad Välfärd,
Individ- och familjeomsorg, kultur- och fritid inom stadsdelsförvaltningen Väster i Borås Stad.
Projektet har beröringspunkter med förvaltningens strategiska arbete för social hållbarhet i
området Norrby. Projektet kan över tid också ha beröringspunkter med
investeringsprojektet ”Mentorskap mot våld” inom Stadsdelsförvaltningen Väster, i den mån
erfarenheterna av projektet är relevant att överföra till arbetet med yngre åldersgrupper.
Beröringspunkter finns även med projektet ”Innovationsplattform Norrby”. I synnerhet
arbetspaketet om ”inkluderande medborgarskap”. Här har under 2013 och 2014 redan viss dialog
förts med ansvarig professor på Högskolan i Borås, Kennerth Orlenius.
Projektet bör även avvakta slutrapport för befintligt projekt på Byttorpskolan ”Hela Skolan” för
att slutgiltigt formulera sitt arbetssätt och sin metodik.
Fortsatt kontakt kan även förekomma med Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har
uppgett under hösten 2014 att det eventuellt kommer finnas möjlighet till att förlänga ”Hela
Skolan” projektet med ytterligare 6 månader i syfte att göra färdigt det vetenskapliga arbetet.
Vilka kriterier som gäller för ansökan om förlängning eller om det är möjligt är i dagsläget oklart.

Intressenter
Utgångspunkten är att engagera hela skolan, inklusive föräldrar och lokalsamhället i arbetet på
olika sätt. Dessutom finns samarbetsparter och intressenter inom Borås Stad och övrigt
civilsamhälle.

Beskrivning av genomförandet
Arbetssätt
Projektet genomförs i huvudsak genom två projektanställda som är socionom och socialpedagog.
Dessa är i nuläget placerade på Byttorpskolan. Där har inom ramen för projektet ”Hela Skolan”
ett flertal aktiviteter genomförts i syfte att minimera normbrytande beteende, främja integration
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och förbättra skolresultat. Vid vetenskaplig utvärdering har framkommit två metoder som
använts tillsammans vilka har haft goda effekter för att motverka och minska normbrytande
beteende bland barnen.
Metoderna är kortfattat följande:
1. Kvalificerat nätverksarbete. Arbetet har bedrivits i utvalda klasser. I dessa klasser har
inledningsvis enskilda samtal mellan Socionom/Socialpedagog och samtliga föräldrar
hållits i syfte att diskutera och samtala om hur de ser på klimatet i klassen, samsyn och
samarbete mellan föräldrar, och mellan föräldrar och skola, samt andra tankar omkring
hur de ser på sina barns skolgång och vad som kan bli bättre i klassen och skolan. Utifrån
det som framkommit under de enskilda samtalen har sedan nätverksmöte hållits där
samtliga föräldrar inbjudits. Tema för mötet har sedan varit; hur fungerar det i klassen?
Vad kan bli bättre? Och hur går vi vidare?
Varför kvalificerat nätverksarbete?
Inriktningen framställs ofta som en empowermentstrategi. Empowerment, som ibland
översatts med bemyndigande, kan ses som en övergripande beteckning för olika strategier
som vill utveckla demokratiaspekter och jämna ut maktförhållanden. Gemensamt för
olika metoder inom nätverksarbetet är att stärka och mobilisera resurser i familj, släkt,
vänskapskrets och ofta i olika institutioner. Ett par utgångspunkter brukar särskilt
framhållas. Strävan är att vara ett alternativ till ett individbaserat arbete genom att
socialarbetaren/pedagogen, eleven och andra viktiga aktörer möts tillsammans. Det kan
vara väsentligt att få med personer från det privata nätverket av familj, släkt och vänner.
Tillvägagångssätten förmodas bemyndiga föräldrarna till eget beslutsfattande inom vissa
områden genom att maktdiskrepansen minskas.11
Enklast kan man säga att nätverksarbete är psykosocialt behandlingsarbete som tar sin
utgångspunkt i nätverksperspektivet. I nätverksperspektivet intar ordet kris (kan vara
problem i stor och smått) en central position. Krisen är den utlösande händelsen eller
situationen som fått någon att uppmärksamma att hjälp behövs. Nätverkspiralen spiralprocessen uppstår spontant och kan skönjas i de flesta situationer när människor
samlats för att lösa problem. Skissartat kan man beskriva nätverksspiralen så här: efter en
inledande ritual övergår samtalet till att klargöra de olika uppfattningarna och vari
oenigheterna består. Lösningar som föreslås i detta skede vinner inte allmänt gehör.
Deltagarnas delade plåga över att inte kunna hantera problemet bäddar för en gemensam
känslomässig upplevelse, som möjliggör att en ”vi-känsla” uppstår i gruppen. Därefter
finns beredskap att bejaka förslag och spiralen kan fortsätta från nya utgångspunkter.
Behandlingsformen passar ofta ifråga om kriser för människor med rötter i främmande
kulturer. Många invandrarfamiljer har starka traditioner att lösa problem genom att
utvidga sammanhanget. Det är sällan problem med att samlas12.
Nätverksarbete är idag ett relativt vanligt angreppssätt i den repertoar av insatser som
utvecklats i den primär- och landstingskommunala öppenvården. Det finns också en bred
variation av vad nätverksarbete innebär. I den mer allmänna formen står det mest för ett
synsätt och att socialarbetaren försöker upprätta kontakt med många viktiga personer
kring klienten. I denna projektansökan förstås nätverksarbete dock mer precist som ett
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metodiskt avgränsat arbete som innehåller vissa principer och särskilda tekniker för hur
förändring skapas. Det finns en rad studier och läroböcker som behandlar detta arbete13
2. Kvalificerad gruppverksamhet med elever. Arbetet har bedrivits i särskilda klasser av
projektpersonal (socionom och Socialpedagog) med lång erfarenhet av olika former av
gruppverksamhet. Gruppverksamheten har haft fokus på värderingsövningar och drama
utifrån berättelser och sagor, samarbetsövningar och känslor (prata om, sätta ord på och
lyssna). Samtliga grupper har bedrivits i halvklass, på ordinarie skoltid, en gång i veckan
under vårterminen.
Varför Kvalificerad gruppverksamhet?
Kvalificerad gruppverksamhet innebär att man jobbar på olika sätt med saker som alla
människor möter i livet, och som man måste kunna hantera för att må bra. Saker som är
nödvändiga för att en klass eller grupp ska ha det bra tillsammans, men också viktiga för
att individen ska få ett gott liv. Det handlar om hälsa för både kropp och själ och det
handlar om relationer: hur vi är mot varandra och hur vi behandlar oss själva.
Ett mål med kvalificerad gruppverksamhet är att hjälpa eleverna att öka sin sociala och
emotionella kompetens. Vi föds med våra känslor, men sättet vi hanterar dem på, skapas i
samspelet med andra människor.
Sociala förmågor som är viktiga redan från tidig ålder är att:
kunna få och behålla vänner
kunna leka tillsammans: dela rättvist, följa regler, inte bara tänka på sig själv
kunna utveckla konflikt- och problemlösningsstrategier, t.ex. kunna tåla
frustration utan att ta till destruktiva lösningar som att bitas eller slåss.
Kvalificerad gruppverksamhet genomsyras av en syn på människan som säger att hon är
värdefull och vill bli älskad. Det är genom samspelet med andra som vi utvecklas: utifrån
det sätt vi blir bemötta, bemöter vi andra.
Kanadensiske socialpsykologen Albert Bandura är en förgrundsfigur när man talar om
modellinlärning. Utgångspunkten är att människan lär sig genom att observera och
imitera dem man har runt omkring sig. Synsättet visar på att vi vuxna runt barnen är
oerhört viktiga som modeller.
Kvalificerad gruppverksamhet F-6 bygger i första hand på ett salutogent perspektiv.
Kortfattat, att fokusera på det som fungerar bra och arbeta för att stärka det. Den ryske
medicinske sociologiprofessorn Aaron Antonovskys forskning, verifierade ett sedan länge
känt faktum: hälsa handlar inte så mycket om vad man utsätts för utan mer om förmågan
att hantera det man utsätts för.

Tidsplan
Se bifogad tid- och aktivitetsplan för projektet. I sken av ny kunskap kan delar av aktivitetsplanen
komma att ändras. Projektets inriktning, mål, syfte och uppdrag kommer dock inte påverkas i
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detta fall, utan endast den detaljerade planeringen av genomförandet. Alla förändringar kommer
att rapporteras till styrgrupp i enlighet med projektets organisation.

Kvalitetssäkring och uppföljning
Tonvikten i utvärderingen ligger på kvantitativa metoder där variabler av intresse för projektet
mäts under vår- och hösttermin. För att pröva om projektets direkta insatser inverkar positivt på
normbrytande beteende analyseras modeller med en så kallad experiment-design. Detta är en
internationellt erkänd metod för att analysera data med möjlighet att dra slutsatser om effekt på
en bestämd intervention. På Byttorpskolan går cirka 300 elever, vilket är tillräckligt för att få en
tillfredsställande statistisk styrka med aktuell statistisk metod. Instrument för att mäta de olika
studievariablerna kommer att hämtas från testade enkäter inom ramen för projektet ”Hela
skolan”. När det gäller normbrytande beteende har instrumentet fungerat väl från åk 2 och uppåt.
I övrigt utvecklas instrument särskilt för projektet, alternativt översätts till svenska. Enkäter som
används vid datainsamlingarna kommer att utformas för att vara språkmässigt enkla och
lättbegripliga och innehålla högst fyra skalsteg. Vid datainsamlingarna, som sker en gång per
termin kommer skolans personal eller projektpersonal att finnas till hands för att hjälpa eleverna
som har svårigheter i att förstå det svenska språket. Datainsamlingen kommer i första hand
omfatta variabeln (a) Normbrytande beteende. Ovanstående metod kompletteras med
individuella kvalitativa intervjuer och analyser för att få en uppfattning om hur projektets olika
insatser har uppfattats av skolans elever och personal.
Frågorna angående normbrytande beteende/att följa regler formulerades med utgångspunkt från
Harters Self-perception profile for children (1985) och Ouvinen-Birgerstams (1985) ”Jag tycker
jag är”. Av de frågor som ursprungligen formulerats har ett mindre antal valts ut med hjälp av
faktoranalys och reliabilitetstest. Utvärderarnas ambition har varit att begränsa enkätens
omfattning med så hög psykometrisk kvalité som möjligt.
Kvantitativa resultat som är relevanta för projektets direkta syfte gäller än så länge instrumentens
faktorstruktur och reliabilitet. Dessa analyser indikerar en god psykometrisk kvalitet i våra enkäter
för årskurs 2-6, men däremot inte för yngre elever än så. Eventuellt kommer en förenklad version
att tas fram och administreras till de yngre eleverna vid början och vid slutet av ht 2014.
Reliabiliteten för frågorna om normbrytande beteende var minst 0,7014 för samtliga instrument.
Preliminära resultat från projektet ”Hela Skolan” visar att de riktade insatserna i årskurs 4 har haft
en effekt jämfört med kontrollskolan. Graden av självrapporterad tendens att följa regler har ökat
på Byttorpskolan. Preliminärt visar SEM-analyserna inga samband över tid mellan de olika
begrepp som studerats i övrigt inom projektet ”Hela Skolan”.
Utvärdering och uppföljning sker i direkt anslutning till mättillfällen (1 ggr/termin). Uppföljning
kan ske så snart statistiska data strukturerats, bearbetats och analyserats. Delrapport kommer
således att sammanställas två gånger per år. Slutrapport sker efter eller i samband med att
projektet avslutas 2017. Vetenskapliga artiklar eller annat material kan komma att publiceras
under projekttiden.
FoU Sjuhärad välfärd ansvarar för vetenskaplig utvärdering.
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Rapporteringsrutiner
Delrapport kommer således att sammanställas två gånger per år. Slutrapport sker efter eller i
samband med att projektet avslutas 2017. Delrapport sker till projektets styrgrupp samt till
ansvarig nämnd. Delrapportering och avstämning sker även i enlighet med det regelverk som
finns för sociala investeringsfonder.

Kommunikation
Kommunikationsplan kommer att formuleras särskilt för projektet i samverkan med informatör
på Stadsdelsförvaltningen väster och FoU Sjuhärad välfärd. Kommunikationsplanen är av
särskild vikt eftersom delaktighet och information till elever, föräldrar och övrigt civilsamhälle är
av stor vikt. I planen kommer även ingå hur skolpersonal och övrig förvaltningspersonal ska
informeras och göras delaktig.

Överlämnande
Överlämnande av slutrapport från FoU och slutredovisning sker 2018 från styrgrupp till berörd
nämnd och sedan vidare till beslutsfattare för investeringsfonden.

Projektorganisation
Projektet organiseras på följande vis:

I styrgrupp ingår följande funktioner: Områdeschef skola SDF Väster, Områdeschef IFO Barn och
familj SDF Väster, Områdeschef kultur- och fritid SDF Väster, Områdeschef kost- och lokalvård
SDF Väster, Områdeschef förskola SDF Väster, Verksamhetschef FoU Sjuhärad Välfärd.
Styrgruppen består i stora delar av Stadsdelsförvaltningen västers samverkansprocess i barn- och
unga frågor (BUS).
I Projektgrupp ingår följande funktioner: Rektorer och ev. biträdande rektorer på berörda skolor,
projektledare, projektpersonal, vetenskaplig ledning, forskare, enhetschef elevhälsan SDF Väster.
Informatör vid SDF Väster kommer även att ingå vid behov. Projektgruppen kan vid behov
utökas med de funktioner som projektgrupp och styrgrupp anser nödvändig för att driva
projektet.
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Referensgrupperna består av föräldraråd (eller motsvarande) elevråd (eller motsvarande) och
personalen på berörda skolor. Referensgruppernas utformning kan komma att se olika ut från
skola till skola beroende på skolans organisation och projektets behov.
Projektledning och vetenskaplig ledning
Projektledaren ansvarar för projektet som helhet och för att samverkan mellan projektets olika
aktörer och delar kommer till och leder projektet mot projektmålen. Projektledningen ingår i
tidsåtgången för den projektanställda personalen. Projektledarens ansvar sammanfattas följande:
Budgetansvar
Information- och kommunikationsansvar (både intern och externt)
Leda och fördela det praktiska arbetet i samråd med berörda chefer
Samordna projektgruppens och referensgruppernas arbete
Avrapportering till styrgrupp och nämnd
Den vetenskapliga ledningen finns genom FoU Sjuhärad Välfärd och ska svara för den
vetenskapliga förankringen i projektet. Den vetenskapliga ledarens uppgift sammanfattas
följande:
Vetenskaplig uppföljning
Informations- och kommunikationsansvar som avser den vetenskapliga utvärderingen
Leda och fördela det vetenskapliga arbetet
Stödja projektet med aktuell forskning och kunskap
Insamling av data
Sammanställning, utvärdering och analys
Rapportskrivning
Förhållandet mellan parterna i projektet, Borås Stad och FoU Sjuhärad Välfärd, kommer i detalj
att regleras i särskilt avtal.

Projektbudget
Budget 2015-2017
Kostnad (inkl. PO)
2 årsarbetare (Socionom/Socialpedagog) inkl.
0,2 åa projektledning.
0,3 årsarbetare, forskare FOU
Vetenskaplig ledning 0,1 årsarbetare
Lokaler, data, telefoni m.m
Trycksaker, material, avgifter, utbildning
Årsbudget
Total kostnad hela projektet

2015

2016

2017

945 000,00
120 000,00
75 000,00
33 000,00
45 000,00

968 625,00
123 000,00
76 875,00
33 000,00
45 000,00

992 840,00
126 075,00
78 796,00
33 000,00
45 000,00

1 218 000,00

1 246 500,00

1 275 711,00
3 740 211,00
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Tid- och aktivitetsplan 2014
Projekt:
Projeknummer:
Projektledare:

Hela Väster
<Projektnummer från redovisning>
Carina Häll

Aktivitet

Ansvarig

Startdatum

Slutdatum

Status
v1

v2

v3

v4

v5

v6

v7

v8

v9

v 10

v 11

v 12

Planering/Projektering
Metodformulering

Projektledare

20150101

Planering av genomförande

Arbetsgrupp

Planering av vetenskaplig uppföljning

Arbetsgrupp

20141101
20141101
20141101

20141231
20141231 Görs 2014
20141231
20141231 Görs 2014

Trck av material etc.
Implementeringsplan

Arbetsgrupp

Spridningsplan

Arbetsgrupp
20141101
20141101
20141101

20141231
20141231
20141231

Förankring av projektorganisation
Styrgrupp
Formulering av kommunikationsplan
Arbetsgrupp
Dialog m referensgrupper och berörda Arbetsgrupp
Genomförande
Kvalificerad gruppverksamhet
Kvalificerat nätverksarbete
Mätning av FOU

Projektledare
Projektledare
Projektledare

Sammanställning, Analys

Vetenskaplig ledning
ledning
Vetenskaplig
Vetenskaplig
Vetenskaplig ledning
ledning

Insamling av kvalitativa data
Derlrapportering till styrgrupp

Vetenskaplig ledning
Vetenskaplig ledning

<Underrubrik (frivillig)>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
Aktivitet
<Aktivitet>
Avslut
<Underrubrik (frivillig)>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>

H:\Verksamhetsutveckling\Uppdrag 2014\Hela skolan 2014\Investeringsfond 2014\Kopia av mall_Tid-+och+aktivitetsplan.xls
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v 13

v 14

v 15

v 16

v 17

v 18

v 19

v 20

v 21

v 22

v 23

v 24

v 25

v 26

v 27

v 28

H:\Verksamhetsutveckling\Uppdrag 2014\Hela skolan 2014\Investeringsfond 2014\Kopia av mall_Tid-+och+aktivitetsplan.xls

v 29

v 30

v 31

v 32

v 33

v 34

v 35

v 36

2

v 37

v 38

v 39

v 40

H:\Verksamhetsutveckling\Uppdrag 2014\Hela skolan 2014\Investeringsfond 2014\Kopia av mall_Tid-+och+aktivitetsplan.xls
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Skriv ut formulär

PROJEKTANSÖKAN
sociala investeringar

Stadsdelsförvaltningen Väster

Rubrik på projektet

Hela Väster -för minskat normbrytande beteende i skolan åk F-6
Ansökande nämnd/förvaltning

Stadsdelsnämnden Väster och Stadsdelsförvaltningen Väster
Verksamhet och målgrupp

Kultur/fritid/förebyggande, Individ- och familjeomsorg (IFO) och Skola, målgrupp barn och unga 7-12 år
Har projektförslaget passerat er nämnd?
JA

NEJ

Är fler nämnder/förvaltningar/myndigheter involverade i projektet?
JA

NEJ

Om JA, beskriv i så fall vilka och hur?

Total kostnad för projektet

Ansökningssumma

Tidsperiod för projektet

3 740 211,00 kr

3 740 211,00 kr

2015-01-01 - 2017-12-31

Beskriv övergripande vad projektet handlar om och ska leda till

Att utifrån forskningsresultat i projektet "Hela Skolan" fördjupa, implementera och sprida de metoder som visat sig
ändamålsenliga för att minska normbrytande beteende på en skola F-6. Projektet ska leda till att normbrytande
beteende minskar och att skolklimatet förbättras vilket förväntas bidra till förbättrade studieresultat för eleverna.
Projektet ger eleverna bättre förutsättningar att klara kunskapskrav och att undvika marginalisering senare i livet.
Beskriv kort de kostnadsminskningar/resursförändringar som projektet kommer att leda till

Det finns en tämligen tydlig koppling mellan att misslyckas i skolan och att misslyckas med att som vuxen ta sig in
på arbetsmarknaden och olika typer av ohälsa. Socioekonomiska beräkningar visar att varje individ som undviker
marginalisering via tidiga insatser är en besparing om c:a 1,6 miljoner i uteblivna senare insatser. Projektet
kommer leda till att resurser flyttas från sena åtgärdande insatser till tidiga förebyggande insatser inom skolan.
Hur ska ansökan betraktas:
Som ett socialt investeringsprojekt?
JA

NEJ

Som ett smart ekonomiprojekt?
JA

NEJ

Projektplan bifogad

Underskrift nämndens ordförande

Datum

Datum

Borås Stad: Projektansökan 140114 LA

2014-11-03 12:56:10

Underskrift förvaltningschef

Telefonnummer

Telefonnummer

Skriv ut formulär

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Ett socialt investeringsprojekt?
JA

Datum

NEJ

Ett smart ekonomiprojekt?
JA

NEJ

Ärendenummer

Skriv ut formulär

PROJEKTANSÖKAN
sociala investeringar

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Rubrik på projektet

Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och metodutveckling i arbetet med unga vuxna
Ansökande nämnd/förvaltning

Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen
Verksamhet och målgrupp

Erbjuda 20 utvecklingsanställningar till unga vuxna 18-29 år med funktionsnedsättning på Brygghusenhet
Har projektförslaget passerat er nämnd?
JA

NEJ

Är fler nämnder/förvaltningar/myndigheter involverade i projektet?
JA

NEJ

Om JA, beskriv i så fall vilka och hur?

Arbetslivsförvaltningens (ALF) uppdrag är att samla alla kommunens arbetsmarknadsinsatser. I detta projekt är
Jobb Borås (ALF) samverkanspart mellan Arbetsförmedlingen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Jobb Borås
blir både ingång och utgång för de utvecklingsanställda.
Total kostnad för projektet

Ansökningssumma

4 155 000, dvs 1 385 000/år

4 155 000 (inkl följeforskning/utv) 3 år

Tidsperiod för projektet

Beskriv övergripande vad projektet handlar om och ska leda till

Målet är att ge unga vuxna förutsättningar att gå vidare i livet till fortsatta studier och/eller arbete. De två syftena är
att erbjuda unga vuxna som uppfyller kriteriet arbetslös med funktionsnedsättning utvecklingsanställning, samt att
vidareutveckla Ung till Ung-metoden som behöver formuleras, systematiseras, följas upp och spridas.

Beskriv kort de kostnadsminskningar/resursförändringar som projektet kommer att leda till

Människor utanför arbetsmarknaden löper stora risker för att drabbas av psykiska och fysiska ohälsoproblem.
Allvarliga följder som långvarig sjukdom, missbruk och kriminalitet är kostnadskrävande. I kommunal verksamhet
handlar det i steg ett om att växla bidrag, steg två att komma vidare till studier eller reguljärt arbete. En del i
projektet måste handla om arbeta både förebyggande och rehabiliterande för att undvika "i efterhandsscenariot".
Hur ska ansökan betraktas:
Som ett socialt investeringsprojekt?
JA

NEJ

Som ett smart ekonomiprojekt?
JA

NEJ

Projektplan bifogad

Underskrift nämndens ordförande

Datum

Datum

Borås Stad: Projektansökan 140114 LA

2014-11-03 13:15:12

Underskrift förvaltningschef

Telefonnummer

Telefonnummer

Skriv ut formulär

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Ett socialt investeringsprojekt?
JA

Datum

NEJ

Ett smart ekonomiprojekt?
JA

NEJ

Ärendenummer

Projektansökan sociala investeringar
Ansökan avser ”Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och metodutveckling i
arbetet med unga vuxna långt från arbetsmarknaden”. Ansökan har arbetats fram i samverkan mellan
Arbetslivsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Ansvarig beredande tjänsteman för
sociala investeringar har varit behjälplig i textbearbetningen i ansökan.
Visionen Borås 2025
”Borås ser och tar tillvara individens kraft, kunskap, förmåga och idéer. Nyfikenhet, öppenhet och
kreativitet präglar lärandet i skolan – från förskolan till universitet – men även i arbetsliv och på
fritiden. Vi lär varandra över generationsgränser och av impulser från andra kulturer. Lärandet är
livslångt, ofta genom omprövning och nytänkande. I Borås står bildning i centrum.”
Fritid- och folkhälsoförvaltningen kan tillsammans Arbetslivsförvaltningen vara med och ta ansvar
för Vision 2025 och de två strategiska målområdena som handlar om att skapa mötesplatser och att ta
ett gemensamt ansvar för barn och unga.
Syftet med projektet
– Erbjuda 20 st praktik- och utvecklingsanställning på Fritids- och folkhälsoförvaltningens
Brygghusenhet för målgruppen unga vuxna 18-29 år, med olika funktionsnedsättningar som befinner
sig i olika utsatta sociala situationer med risk för psykisk ohälsa och risk för att bli beroende av
sociala insatser och försörjningsstöd. Personer med t.ex. neuropsykiatriska diagnoser är
överrepresenterad i statistiken för brottsdömda, så genom att skapa ett meningsfullt liv som bl.a.
bygger på lönearbete kan risken minska för att unga skapar ett kriminellt beroende och beteende.
– Vidareutveckla metoden Ung till Ung. Metoden att ung hjälper ung har visat sig framgångsrik i
Fritids- och folkhälsoförvaltningen (Fof) Brygghusenhet. Ung till Ung innebär i korthet att unga når
andra unga på ett annat sätt än vad vuxna gör. De utvecklingsanställda på Brygghusenheten har egna
erfarenheter av olika utanförskap och kan därför lättare närma sig målgruppen 18-29 år som befinner
sig i liknande livssituationer. Det är i processen Ung till Ung det skapas förebilder som kan förmedla
hopp om framtiden och om att få en plats i samhället. Brygghusenhetens anställda blir själva levande
exempel på att det går att komma vidare i livet.
Målet är att
– Ge unga vuxna förutsättningar att gå vidare i livet till fortsatta studier och/eller arbete.
Syftet är att
– Arbetslivsförvaltningen tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, erbjuder unga vuxna
som uppfyller kriterierna arbetslös med funktionsnedsättning som berättigar till utvecklingsanställning, en meningsfull väg in i samhället.
– Fritids- och folkhälsoförvaltningen vidareutvecklar metoden Ung till Ung i att samverka med
Arbetslivsförvaltningens uppdrag att erbjuda unga människor möjlighet att leva på lön istället för att
vara bidragsberoende. Brygghusenheten har under två år provat metoden, men den behöver
formuleras, systematiseras, följas upp, utvärderas, implementeras och spridas.
Målgruppen är
– Unga vuxna 18-29 år, med funktionsnedsättning som berättigar till utvecklingsanställning, dvs. de
unga vuxna som inte har gymnasie- eller yrkesutbildning, uppbär försörjningsstöd och är inskrivna
vid arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens definition av Funktionsnedsättning, se bilaga 4.

Förväntade effekter av projektet
På individ/gruppnivå:
– Unga vuxna som ges plats kan arbeta sig bort från bidragsberoende och andra sociala insatser.
– Unga vuxna som ges en tidsbegränsad utvecklingsanställning stärks och motiveras för att gå vidare
till studier, anställning på ordinarie arbetsmarknad eller till andra insatser via arbetsförmedlingen.
– Unga vuxna som agerar förebilder för andra unga ges möjligheter att växa som individer och hitta
sina vägar in i vuxenlivet.
På kommunnivå:
– Unga vuxna som ges plats kan arbeta sig bort från bidragsberoende och andra sociala insatser.
– De 20 st praktik- och utvecklingsanställningarna bidrar till att tillgängligheten på Brygghusenhetens
mötesplatser som Caféet och Lundby Park ökar genom generösare öppettider, en breddad kompetens
och ökad service. Se bilaga 3
– I samverkan med stadsdelarna och föreningslivet skapa aktiviteter för andra unga som ger mervärde
i bostadsområden och olika föreningar. Se bilaga 3.
På samhällsnivå:
– Unga vuxna som ges plats kan arbeta sig bort från bidragsberoende och andra sociala insatser.
– Utifrån socioekonomiska perspektiv finns stora mängder av resurser att omfördela. Vi vet att
arbetslöshet orsakar ohälsa, stora samhällskostnader och socialt utanförskap. Vi vet att destruktiva
vägar från arbetslöshet in i missbruk och kriminalitet är förödande för både individer och samhälle på
många olika sätt. Vi vet också att dessa vägar är oerhört svåra bryta därför måste kommun och
samhälle ta ansvar för att unga vuxna inte kommer för långt in på ohälsans och utanförskapets väg. Se
bilaga 4.

Projektkostnader
Utvecklingsanställningarna finansieras inom ramen för Arbetslivsförvaltningens ordinarie verksamhet
och i samverkan med Arbetsförmedlingen. För att handleda och socialt coacha unga vuxna på 20
utvecklingsplatser, behövs två handledare. Förutom kostnader för handledare och verksamhetsmedel
ska metoden Ung till Ung formuleras, systematiseras, följas upp, utvärderas, implementeras och
spridas. Se bilaga 3.
Förslag till beslut
Arbetslivsnämnden har beslutat att tillställa Beredningsgruppen nämndens yttrande över FoF:s
ansökan till sociala investeringsfonden
Dag Forsström
Bilagor
1. Samverkansprocessen mellan Arbetslivsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen
verksamhet Brygghusenheten.
2. Arbetslivsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppdrag samt
projektbeskrivning.
3. Ansvarfördelning mellan Arbetslivsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen
4. Bakgrund och överväganden inför förslaget.

Bilaga 1
Samverkansprocess
Beskrivning av samverkan mellan Arbetslivsförvaltningen (ALF) och Fritids- och
folkhälsoförvaltningen (Fof) och Brygghusenhetens verksamhet för 20 st praktik- och
utvecklingsanställningar via ett socialt investeringsprojekt.

Ingång via ALF
1. Praktik 3 månader
2. Utvecklingsanställning 1år (högst 2 år)
Målgruppen är unga vuxna, 18-29 år med
funktionsnedsättning som berättigar till
utvecklingsanställning.

Brygghusenheten (Fof)

Mötesplats
Bryggaregatan

Produktionsskola

3-4 platser

Café
Bryggaregatan

6-7 platser

Förening (namnlös)

3-4 platser

med syfte att
samverka med
föreningsliv och
stadsdelarna.

Lundby Park

Socialt investeringsprojekt

Mål
– Ge unga vuxna
förutsättningar att gå vidare i
livet till fortsatta studier
och/eller arbete.
Syftet
– Erbjuda unga vuxna som
uppfyller kriterierna arbetslös
med funktionsnedsättning
som berättigar till
utvecklingsanställning, en
meningsfull väg in i
samhället.

6-7 platser

2 st handledare anställs i
Produktionsskolan till
20 utvecklingsanställningar

3. Utslussning till arbete/studier/annan åtgärd.

Utgång via ALF

Metod

Ung till Ung

Metodutveckling
av Ung till Ung

Bilaga 2

Arbetslivsförvaltningens uppdrag
Arbetslivsförvaltningen samlar både kommunens arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd (f.d.
socialbidrag). Tanken är att förvaltningen ska få en helhetsbild och kunna hjälpa personer till
egenförsörjning. Ett sätt är att i samverkan med Arbetsförmedlingen ge alla chansen som har
arbetsförmåga en chans att leva på ett lönearbete istället för bidrag (växla bidrag). Jobb Borås är en
samlad ingång för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Borås Stad och Borås stads samverkanspart
med arbetsförmedlingen. Till Jobb Borås är alla unga i åldern 16- 29 som inte arbetar eller studerar
välkomna. Innan starten i Jobb Borås vill vi att våra deltagare ska ha ett fungerande boende. För de
deltagare som är föräldrar ska barnomsorg vara ordnad. Vi kräver att våra deltagare ska vara drogfria.
För de personer som är i åldern 30- 64 år finns en gräns som innebär att deltagaren ska ha en
uppskattad arbetsförmåga på minst 25 %. Kravet på ordnat boende och barnomsorg samt att personen
är drogfri är detsamma som för de yngre deltagarna.
Målgrupp
Arbetslivsförvaltningen har uppdrag att arbeta med personer som står längre från arbetsmarknaden
och är långtidsarbetslösa, funktionshindrade, invandrare och unga som riskerar långvarigt utanförskap.
I Jobb Borås möter vi de som är aktuella på arbetsförmedlingen, med en bedömd arbetsförmåga över
25 %, för unga 16-25 år möter vi alla oavsett arbetsförmåga. Personen skall ha ordnat boende,
barnomsorg och ej vara i aktivt missbruk. Genom Jobb resurs möter vi personer med meningsfull
sysselsättning som inte har arbetsförmåga över 25 %, eller behöver längre tid för att få tillbaks sin
arbetsförmåga.
Ingång
Det ska bara finnas en ingång och samarbetspart i Borås stad för arbetsförmedlingen, till Jobb Borås
kan försörjningsenheten och arbetsförmedlingen remittera personer, för de verksamheter som bedrivs
med finansiering via samordningsförbundet kan även vården och försäkringskassan remittera.
Ungdomar 16-19 år kan komma in via samarbete med utbildningsförvaltningen eller genom att
ansöka själva. En intagningsgrupp tar emot alla ansökningar till Jobb Borås.Till Jobb resurs kan
personerna själva söka sig eller remitteras av, Försäkringskassan, vården eller någon av IFO
verksamheterna
Arbetsmarknadshandläggare
Varje deltagare får sin egen arbetsmarknadshandläggare som följer dem hela vägen under tiden de är
aktuella inom Jobb Borås eller Jobb resurs. Tillsammans med deltagaren gör handläggaren en
kartläggning av personens behov och önskemål och därefter lägger de upp en individuell
handlingsplan.
Raka spåret
För några av deltagarna blir det raka spåret till praktik eller anställning. Det gäller främst de som
anvisats från Arbetsförmedlingen med ett speciellt uppdrag. Det kan till exempel gälla de som är
inskrivna i Ungdomsgarantin eller Jobb- och utvecklingsgarantin.
Arbetsförberedande program
Vi kan erbjuda alla deltagare ett arbetsförberedande program som sker i grupp. Syftet är att våra
deltagare ska förbättra sin jobbkompetens, öka sin drivkraft och initiativförmåga, höja sin självkänsla

och därmed uppnå en ökad anställningsbarhet. Inom Jobb Borås finns idag olika sorters arbetsförberedande program. Egna Vägval och MAST vänder sig till alla åldrar medan Krut- projektets
gruppverksamheter riktar sig enbart till unga. För de yngre deltagarna anordnar vi kortare praktikresor
i grupp till olika länder inom Europa. KRAMI som är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Kriminalvården och Arbetslivsförvaltningen innehåller ett arbetsförberedande program. Även för de
deltagare som ingår i sysselsättningsfasen inom Jobb- och utvecklingsgarantin har vi vissa aktiviteter
i grupp.
Arbetsprövning och arbetsträning
När deltagaren är klar med sitt arbetsförberedande program går många vidare direkt ut i arbete eller
studier. Men för en del av deltagarna behövs en period av arbetsprövning och arbetsträning för att bli
redo för arbete eller för att kunna påbörja studier. Arbetsprövning och arbetsträning kan ske genom
Arbetslivsförvaltningens egna verksamheter, på privata arbetsmarknaden eller inom olika kommunala
praktikplatser.
Utgång
Det sista steget inom Jobb Borås innebär att deltagaren får stöd att antingen komma ut i öppna
arbetsmarknaden eller till den skyddade. Här har samarbetet med Arbetsförmedlingen en
framträdande plats, inte minst i samband med anställningar med arbetsmarknadsstöd. Våra egna
kommunala anställningar kan vara ett alternativ. Det gäller både rehabiliterande anställningar under
ett år samt längre trygghetsanställningar för de som är i behov av detta. Samarbete med olika
utbildningsanordnare är också ett viktigt inslag under utgångsfasen för att underlätta för deltagarna att
påbörja studier. Vi samverkar även med sociala företag och bedriver ett utvecklingsarbete kring social
företagsamhet.

Fritids- och folkhälsoenhetens uppdrag
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har som huvuduppgift att främja fritidsverksamheten i kommunen
och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och
tävlingsverksamhet. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar även för att genom såväl riktade
som generella insatser förbättra hälsan hos stadens befolkning. För att beskriva några uppdrag:
– Föreningsenheten handhar föreningsregistrering och bidragsutbetalning, samt administrerar även
Borås Stads Idrottsskola.
– Folkhälsoenheten som bland annat ansvarar för Välfärdsbokslut, "Säker och trygg kommun" och
Drog- och brottsförebyggande arbete.
– Badenheten i vilken Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandareds- och Dalsjöbadet ingår, därutöver
ansvarar vi också för alla friluftsbad i vår kommun.
– Anläggningsenheten består dels av en uthyrningssektion som hyr ut lokaler för idrott och
arrangemang som genomförs i Borås Stads lokaler och dels av en sektion som ansvarar för drift av
stadens idrotts- och fritidsanläggningar.
– Tillståndsenheten ansvarar för att ge alt. upphäva tillstånd för försäljning av alkoholhaltiga drycker.
Enheten ansvarar också för tillsyn av butiker som t.ex. säljer läkemedel.
– Brygghusenheten ansvarar för två mötesplatser, Brygghuset på Bryggaregatan samt Lundby Park.
Brygghusenheten är också en verksamhet där sommarskola och produktionsskola bedrivs.

Brygghusenhetens uppdrag
Brygghusenheten ser sig som en viktig aktör i förverkligandet av Vision 2025 och då framförallt
inom målområdena ett och två, människor möts i Borås och vi tar gemensamt ansvar för barn och
unga. Enheten bedriver mötesplats Brygghuset, Lundby Park, ett café, sommarskola och
produktionsskola. Brygghusenheten har två inriktningar:

1. Att utveckla mötesplatser för ungdomar och unga vuxna.
2. Att skapa förutsättningar för unga att hitta sin väg in i samhälle och arbetsliv.
Mötesplats Brygghuset på Bryggaregatan
Den primära målgruppen på Brygghusenheten är unga vuxna i åldern 16-29 år. Enheten har idag 5
tillsvidareanställda samt 4 lönebidragsanställda. I personalstyrkan ingår dessutom ett flertal unga med
funktionsnedsättning som antingen har praktik eller utvecklingsanställning inom verksamheterna.
Tillsvidareanställda, lönebidragsanställda och utvecklingsanställda bildar tillsammans en unik
plattform för unga vuxna med Ung till Ung-metoden i fokus.
Till mötesplatsen på Bryggaregatan kan man komma för att förverkliga sina idéer om arrangemang,
utställningar, möten och liknande. Där finns en scen, ett biorum (31 biostolar) och andra anpassningsbara lokaler i två våningsplan. Alla lokaler och teknik lånas ut helt kostnadsfritt. Verksamheten
finansieras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För att innebörden av ordet ”mötesplats” ska tas på
allvar, arbetas det ständigt med att skapa förutsättningar för möten mellan unga och vuxna på olika
sätt. För att detta ska bli verklighet blir samverkan med andra aktörer såsom föreningar, företag,
privatpersoner och organisationer en förutsättning. Brygghuset har en aktiv roll i att arrangera
kreativa möten i syfte att skapa förutsättningar till nya samverkansprojekt. Brygghusenheten både
använder och lär ut involveringstekniker som dialogcaféer och Open Space för att öka delaktighet och
inflytande.
Lundy Park
Lundby Park är ett actionscenter för extremsporter såsom skateboard, BMX och Parkour.
Verksamheten expanderar och lockar till sig nya målgrupper. I området finns i dagsläget tre
verksamma föreningar. Visionen är att Lundby Park ska bli den mest jämställda och trygga
actionparken i Sverige.
Sommarskola, produktionsskola och en ny förening
Två exempel på inriktning 2 på Brygghusenheten, är sommarskola och kommande produktionsskola.
Två år i rad har sommarskola arrangerats i samarbete med skolor i Borås för att ge elever möjlighet
att hämta tillbaka betyg de saknat för att kunna söka sig till ordinarie gymnasieskola. Att inte klara
godkända betyg i 9:an är starkt kopplat till utanförskap i arbetslivet.
Produktionsskolan som nu införs som begrepp i och med det sociala investeringsprojektet, handlar
om att unga vuxna i åldrarna 20-29 år, som själva befunnit sig i olika sorters utanförskap anställs på
Brygghusenheten via Arbetslivsförvaltningen först på praktik som senare övergår i en utvecklingsanställning. Begreppet Produktionsskola bygger på en dansk modell.
Ett tredje exempel på inriktning 2 är en ny förening (har inget namn ännu) som ska ta Ung till Ungmetoden utanför enheten. I samverkan med föreningslivet ska metoden kunna användas i olika
stadsdelar och stötta ungdomar, unga vuxna och föreningar. Via denna föreningsverksamhet får Ung
till Ung-metoden ett vidare forum att också verka utanför mötesplatsen Brygghuset på Bryggaregatan.

Ett förebyggande arbete har påbörjats på Norrby. Syftet med föreningen är att samverka och stötta
befintliga föreningar i området samt uppmuntra egna initiativ från ungdomar bl.a. på Norrby. Till
hösten ska föreningen hjälpa till att genomföra en LUPP-undersökning för unga i åldrarna 19-25 år
som bor på Norrby. Föreningen ska även starta upp och utveckla en ledarskapsutbildning i området.
Personalens roll
Personalen på Brygghusenheten driver inte egna projekt och arrangemang utan innehållet i huset
bygger på privata initiativ och samverkan. Unga går från att vara konsumenter till producenter i
arbetet med att förverkliga sina idéer. Tillsammans skapas ett tillåtande klimat där alla erbjuds
möjlighet att presentera egna idéer om projekt/arrangemang i huset, från start till mål, i alla led.
Främst ska unga människor fylla huset med innehåll, men även vuxna är mer än välkomna in i huset.
Ska unga komma in i vuxenlivet blir det en förutsättning att de får möta vuxna. Personalens roll är att
vara bollplank och möjliggörare för andras idéer, stora som små. Caféet kan beskrivas som själva
hjärtat i verksamheten och drivs i kooperativ form med inriktning på arbetsintegrering av unga med
funktionsnedsättning. Brygghuset är 100 % drogfritt, även inom slutna sällskap.

Brygghusenheten bereder 20 utvecklingsanställningar i Produktionsskola
1. Mötesplats Brygghuset – 3-4 platser
Här finns arbetsuppgifter såsom vaktmästeri och teknikuppgifter. De utvecklingsanställda ansvarar
för den ordinarie öppna verksamheten. De medverkar i arbetet med att förverkliga uppdraget från
politiken att ”Brygghuset ska vara en mötesplats för ungdomar och unga vuxna fullt ut”.
2. Caféet på Bryggaregatan – 6-7 platser
De utvecklingsanställda är med och driver Brygghuscaféet samtidigt som de får utbildning och
erfarenhet av cafénäringen. Service, ekonomi och arrangemang ingår.
3. Förening – 3-4 platser
Inom denna nybildade förening som ska arbeta utanför mötesplatserna, ska de utvecklingsanställda
agera förebilder, vidareutveckla och förädla metoden Ung till Ung och fungerar som bro mellan unga
och vuxna. Metoden har hittills använts i tjejgrupper, läxläsning, teambuilding, motivationskurser,
arrangemang och coaching.
4. Lundby Park – 6-7 platser
De utvecklingsanställda är med i driften av Skatehallen och utvecklandet av actionområdet
Lundby Park.
Praktikperiod
Kontinuerlig intagning sker via Arbetslivsförvaltningen som rekryterar individer från Arbetsförmedling, Försäkringskassa eller försörjningsstödet. Under 3 månader får deltagaren pröva sig fram
i verksamheten. Arbetslivsförvaltningen, Brygghusenheten och den praktiserande arbetar fram en
handlingsplan för det kommande året inom tre områden: arbete/studie, fritid och socialt.
Utvecklingsanställning
Första perioden: Ansvaret vilar på handledaren. Den utvecklingsanställde får ett schema och utför
enklare arbetsuppgifter.

Andra perioden: Den utvecklingsanställde medverkar i arbetsplanering, börjar ta eget ansvar och
uppmuntras till egna initiativ. För att närma sig utslussning (tredje perioden), kan den
utvecklingsanställde också få pröva andra arbetsställen.

Tredje perioden: Här är det dags att hitta vägen ut. Är det arbete eller studier som är i fokus?
Allt sker i samverkan mellan Arbetslivsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningens
Brygghusenhet. Se bilaga 3.

Metoden Ung till Ung
Många ungdomar och unga vuxna som hamnat utanför skolan och arbetslivet känner sig svikna på
olika sätt av vuxenvärlden. Det behövs nya, innovativa sätt att närma sig dessa unga människors
upplevelser. På Brygghuset används metoden Ung till Ung. I korthet går det ut på att unga når andra
unga på ett mycket effektivare sätt än vuxna gör. Brygghuset har medvetet arbetat på detta sätt under
två års tid med framgångsrika resultat.
De som är utvecklingsanställda och har egna erfarenheter av olika utanförskap, kan lättare närma sig
målgruppen 18-29 år som befinner sig i liknande livssituationer. Det är i processen Ung till Ung det
skapas förebilder som kan förmedla hopp om framtiden och om att få en plats i samhället. Som
Brygghusets anställda blir de själva levande exempel på att det går att komma vidare i livet.
Exempel på arbetsuppgifter inom metoden Ung till Ung
De unga med utvecklingsanställningar är med i arbetet med att förverkliga uppdraget från
politiken ”att Brygghuset ska vara en mötesplats för ungdomar och unga vuxna fullt ut”. De är med
och ansvarar för den ordinarie öppna verksamheten och vidareutvecklar och förädlar Ung till Ungmetoden. De agerar förebilder och som bro mellan målgruppen 16-19 år, unga vuxna och vuxna. Ung
till Ung-metoden har använts i tjejgrupper, läxläsning, motivationskurser, teambuilding och varit vid
individuella coachningar. De utvecklingsanställda som använder metoden driver även viss
arrangemangsverksamhet och har startat upp föreningar, de driver caféet på Bryggaregatan och
medverkar i driften och utvecklandet av actionområdet Lundby Park.
Ett utvecklingsområde är att i samverkan med stadsdelarna och eller föreningslivet skapa aktiviteter i
utsatta bostadsområden för andra unga, samt ett ökat mervärde för föreningarna.
Framgångsfaktorer hittills på Brygghusenheten
– Enheten har två centrala mötesplatser där unga möter unga; Lundby Park samt Mötesplatsen
(Brygghuset) på Bryggaregatan. Att förlägga verksamhet till dessa arenor skapar förutsättningar för
nya möten samt att inspireras av andras skapande.
– Det skarpa lägets pedagogik: Ingenting får vara på låtsas, att lösa arbetsuppgiften blir det centrala. I
det arbetet byggs starka relationer som innefattar tillit och förtroende.
– Omgivningen: Brygghusenheten arbetar medvetet på att skapa en omgivning där betoning läggs på
att stärka ungas tro på att det omöjliga är möjligt. Uppdraget är att ta tillvara de ungas förmåga och
det friska.
– Samverkan: Brygghusenheten har många viktiga kontakter med skolor, näringsliv, föreningar och
institutioner inom kommunen. Här behövs fortsatt planering och handlingsplan.

Förväntade effekter av utvecklingsanställning och Ung till Ung-metoden
•
•
•
•
•
•

Motiverad att gå vidare i livet med nytt fokus, känsla av egenmakt att ha gått från bidrag till
lönearbete, blivit mera ansvarstagande
Lärt sig om arbetslivets krav med att passa tider, samarbeta och fungera socialt i en grupp.
Nya livsverktyg att hantera det framtida livet med, och en plan för framtiden
CV och en referens i sitt fortsatta jobbsökande
Nytt nätverk
Gå vidare i livet med studier, arbete på reguljära arbetsmarknaden eller återgå till fortsatta
jobbsökaraktiviteter på arbetsförmedlingen.

Hur kan arbetsmetoden senare implementeras i ordinarie verksamhet
Idag arbetar Brygghusenheten målmedvetet med att utveckla Ung till Ung-metoden. Brygghusenheten har anställt tre unga vuxna för att kunna bedriva metoden. En ideell förening håller på att
bildas som kan lyfta metoden utanför Brygghuset, t.ex. in i föreningslivet och ut på fritidsgårdar.
Metodarbetet behöver utvecklas ännu mera i samverkan med Arbetslivsförvaltningen och
högskola/universitet. Metoden behöver formuleras, systematiseras, följas upp, utvärderas och
implementeras och spridning.

Indikatorer för att bedöma sociala investeringar samt ansvar för uppföljning
•
•
•

Närvaro under utvecklingsanställningen. Görs av Brygghuset.
Antal deltagares och dennes livskvalitet –KASAM, mätas var sjätte månad – under 5 år,
alltså 2-3 år efter avslutad utvecklingsanställning. Görs av lämplig utomstående.
Antal deltagare som lämnat försörjningsstöd efter halva tiden och efter avslutad
utvecklingsanställning. Görs av anställd på Arbetslivsförvaltningen.
Antal deltagare som påbörjat/återupptagit studier efter halva tiden och efter avslutad
utvecklingsanställning. Görs av anställd på Arbetslivsförvaltningen.
Antal deltagare som gått vidare i arbete efter halva tiden och efter avslutad
utvecklingsanställning. Görs av anställd på Arbetslivsförvaltningen.

Nulägesanalys görs i uppstartsfasen. I den bör socioekonomiska beräkningar ingå som senare
kan följas över tid.
Uppföljning sker en gång per halvår. Görs gemensamt av Brygghusenheten och
Arbetslivsförvaltningen och Utvärderingsverkstaden.
Utvärdering görs vid projektets slut – görs av följeforskare/utomstående.

Vad söker projektet pengar till?
–

–

Projektet söker pengar till två handledare på heltid. Dessa ska både handleda de
utvecklingsanställda och coacha dem på deras livsväg in i samhället. Det blir en blandning av
handledning när det gäller arbete och studier samt coachning med inriktning på sociala
situationer och en meningsfull fritid. Särskilda krav ska finnas på handledarnas lämplighet att
hantera personer med funktionsnedsättning och skapa en struktur som är både motiverande
och kravställande för de unga, allt för att de ska kunna gå vidare i sitt liv.
Projektet söker verksamhetspengar för att kunna erbjuda utvecklingsanställda speciellt
inriktade insatser, såsom studieresor, kompetenshöjande åtgärder, kortare utbildningsinsatser
(truckutbildning, lödteknik, ljus- och ljudkurs, etc.)

Omfördelning av resurser – s.k. samhällsvinster
Det finns mängder av rapporter och forskning som belyser vad utanförskap kostar. Enligt
nationalekonom Ingvar Nilsson kostar det samhället runt 12-15 miljoner kronor för en person som
inte får fotfäste på arbetsmarknaden under sin produktiva tid mellan 20-65 år. Kriminalitet kostade
förra året 37 miljarder (män tillskrivs 31 miljarder). Ohälsan beräknas i år till 70 miljoner kronor.
Det är svårt att veta var kommunala och/eller samhälleliga vinster kommer att uppstå och när i tid.
Tar det fem år eller tar det 10 år? Men, ska det hindra oss från att börja arbeta främjande,
förebyggande och rehabiliterande? Idag läggs stora belopp ut i efterhand, dvs. när det redan hänt. Se
bilaga 4.
Verksamheter/myndigheter där omfördelning av resurser förväntas ske:
1. I den egna kommunen: På Arbetslivsförvaltningen (Försörjningsstödsenheten), bedrivs idag
s.k. växla bidrag. Via arbetsmarknadsanställningar kan försörjningsstödet minska. Borås Stad
har genom ett aktivt arbete med försörjningsstödet idag landets lägsta försörjningsstödskostnader i jämförelse med motsvarande kommuner.
2. I Kriminalvården: T.ex. genom att erbjuda samhällstjänst på Brygghusenhetens verksamheter
minskar kostnad för vård på anstalt samtidigt som utvecklingsanställningar inom samma
enhet skapar alternativa vägar till det kriminella livet.
3. Inom sjukvården, både primär-, psykiatri-, missbruks- och specialistvård: Frågan är hur vi kan
samverka kring omfördelning av resurser med dessa myndigheter?

Andra samverkanspartners i projektet
Kulturförvaltning
Komvux
Utbildningsföretag
Föreningslivet
Stadsdelarna

Kostnader i projektet:
- 2 heltid personal à 437' = 875 000 x 3 år = 2 625 000 kr
- 20 platser för utvecklingsanställningar finansieras via ALF och AF
- Externa insatser fördelat på konsultinslag 30 % och följeforskning 70 %, dvs. nulägesanalys,
uppföljning (följeforskning), metodutveckling och utvärdering 150 000 x 3 år = 450 000
- Verksamhetspengar till de utvecklingsanställda 200 000 x 3 år = 600 000
- Förbrukningsmaterial 75 000 x 3 år = 225 000
- Hälsofrämjande aktiviteter för de utvecklingsanställda, som kost och träning 30 000 x 3 år = 90 000
- Leasing av bil 30 000 x 3 år = 90 000
- Studieresor för de utvecklingsanställda 25 000 x 3 år = 75 000

Summa per år, 1 385 000 kronor
Summa under 3 år, 4 155 000 kronor
Observera att summan inkluderar högskolas/universitets medverkan (följeforskning och utvärdering).

Beskrivning egna insatser:
-

Lokaler: Brygghuset har ändamålsriktade lokaler för en varierad verksamhet.
Personal: Det finns i dagsläget 3 anställda som arbetar med metoden Ung till Ung.
Övrig personal kommer stå för vissa utbildningsinsatser i Produktionsskolan samt
handleda vissa av de utvecklingsanställda i olika sammanhang.

Utvärdering och fortsättning
Aktiviteterna föreslås vara i tre år för att sedan utvärderas. Därefter bör en permanentning av
handledare prövas för att möjliggöra en fortsättning av verksamheten med målet att ge unga vuxna
förutsättningar att gå vidare i livet till fortsatta studier och/eller arbete.

Bilaga 3

Krav och ansvarsfördelning i projektarbetet (ALF/Fof)
-

Uppsökande, motiverande och förebyggande arbete kan ske av Fritid- och
folkhälsoförvaltningen genom Brygghuset ute i stadsdelar och utsatta områden.

-

Ingång och utgång sker via Arbetslivsförvaltningen, Jobb Borås. Aktuella unga vuxna
personer uppbär försörjningsstöd och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det sociala
investeringsprojektet gäller de unga vuxna med funktionshinder som berättigar till
utvecklingsanställning.

-

Via Jobb Borås sker en placering till praktik och/eller utvecklingsanställning. En
handläggare har huvudansvaret för alla placeringar på Brygghuset.

-

Samordnare på ALF ansvarar för att skapa en handlingsplan tillsammans med den
enskilde och handledare på Brygghuset.

-

Under utvecklingsanställningen sker avstämning med samordnare på ALF regelbundet
eller om det uppstår situationer som kräver samordnade insatser/beslut.

-

När utvecklingsanställningen upphör sker utgången via Jobb Borås. Där dokumenteras
vad personen går vidare till t.ex. studier, jobb eller till arbetsförmedlingen för andra
åtgärder.

-

Uppföljningar i projektet görs och ansvaras gemensamt av Brygghuset och
Arbetslivsförvaltningen via Utvärderingsverkstad på Högskolan Borås.

-

Utvärdering vid projektets slut, ska göras av följeforskare. Fastställda indikatorerna bör
följas på individnivå i minst fem är efter avslutad utvecklingsanställning.

-

Dokumentation av vidareutveckling av metod Ung till Ung sker av utomstående (ej
klart vem/hur).

Bilaga 4

Bakgrund och överväganden inför förslaget

Begreppet sociala investeringar
Sveriges Kommuner och Landstings, (SKL) definition av tidiga insatser/sociala investeringar:
Samhällets insatser för barn och unga bör ses som en investering och inte bara betraktas som en
kostnad och en utgiftspost.
•
•
•
•
•

Samhällets insatser för barn och unga är investeringar med långsiktiga effekter för både
individ och samhälle.
En god investering innebär rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunkt.
Ett investeringstänkande i ekonomiska termer hos berörda verksamheter inom kommuner,
landsting och stat ger incitament till långsiktighet och tidiga insatser.
Ett investeringstänkande kräver och stimulerar god utvärdering av metoder och en aktiv
styrning och ledning
Ett investeringstänkande tydliggör behovet av synkronisering mellan aktörer då kostnader och
vinster fördelas olika mellan och inom dessa aktörer.

Tilläggas bör att begreppet "tidiga insatser" är inte synonymt med åldersgruppen barn och unga, utan
innebär en "så tidig insats som möjligt" för alla åldergrupper för att förhindra negativa konsekvenser.
Inom områdena hälsoekonomi, personalekonomi, folkhälsoarbete och arbetsmiljöarbete används tre
förhållningssätt (punkterna 1-3 nedan). I boråsrapporten Vad vinner vi på att investera i utanförskapet
till arbetslivet finns nedanstående enkla modell, som belyser ett fjärde förhållningssätt som är viktig
att beakta när man ska tänka sociala investeringar (punkt 4):
1. Promotivt – främjande. Gäller alla grupper.
2. Preventivt – förebyggande. Gäller alla grupper och riskgrupper.
3. Rehabiliterande – åtgärdande. Gäller de grupper som uppvisar t.ex. sjukdom eller missbruk.
Ordet kan översättas "hjälp tillbaka" och flera återanpassade åtgärder kan passa in här.
4. I efterhand. Gäller de grupper som återfinns i långtgående negativa spiraler, t.ex. i
livsstilkriminalitet. Men det kan också gälla återkommande negativa konsekvenser som t.ex.
olyckor. Ett exempel, varje år sker 18 000 höftledsfrakturer som kostar 7 miljarder. Varje år
sker si och så många trafikolyckor, varje år sker si och så många byggarbetsplatsolyckor,
varje år drunknar si och så många personer, varje år brinner si och så många personer inne,
etc. Vi mäter, ser på genusperspektivet, ser på kostnader, men tyvärr konstateras det mera i
jämförelse med hur mycket som förändras.
Socialt investeringsbegrepp har aktualiserats pga. att allt för många reaktiva höga kostnader (och
negativa livsmönster) fått fortgår år efter år.
– Steg ett blir därför att bryta negativa samhällsmönster, normer och individuella livsmönster.
– Steg två blir att hitta nya vägar, nya arenor och nya horisontella metoder för att komma tillrätta med
negativa spiraler och arbeta utifrån förhållningssätt 1-3.
Att lyckas med sociala investeringar kräver välgjorda analyser som anammar komplexiteter,
"puckeltid" och eventuellt "puckelpengar". Målet är förebyggande investeringar istället för reaktiva
kostnader.

Kommunala resurser
Det är svindlande belopp som står på spel om samhället misslyckas i arbetet att få in de unga som
hamnat i olika sorters utanförskap. Enligt nationalekonom Ingvar Nilsson, kostar det samhället runt
12-15 miljoner kronor för en individ som inte får fotfäste på arbetsmarknaden under sin produktiva
tid, 20-65 år. Det innebär ca 600 000 kr/år/person. Denna kostnad innefattar inte kriminalitet. En
livsstilskriminell ungdom kan kosta uppemot 200 miljoner över sin livstid. Ingvar Nilsson framhåller
tre områden där det sker antingen ökade kostnader eller uteblivna intäkter:
1. Uteblivna intäkter från förvärvsarbete
2. Kostnader i form av försörjningsstöd/Försäkringskassa/A-kassa
3. Kostnader för insatser från olika aktörer (sjukvård, Arbetsförmedlingen, Kommun, osv.)
Att ha genomfört en utbildning framförs som den klart viktigaste framgångsfaktorn för den enskilde
för att ta steget in på arbetsmarknaden och att sedan bli kvar inom detsamma. Att klara av sina studier
bygger både självkänsla och självförtroende.
Att investera i människor kostar. Att inte investera i människor kostar mera. Goda investeringar
betalar sig på längre sikt. Kan sociala investeringar och dess ”tänk” ge utrymme för ett större tålamod
i de investeringar vi bör göra för en hållbar ekonomi och bättre livskvalitet för många fler människor?
Ingvar Nilsson menar att ”vid förebyggande insatser måste de kortsiktiga kostnaderna man har för
insatsen vägas mot de långsiktiga vinster som insatserna kan ge, vad som får vågskålen att stupa på de
kortsiktiga kostnaderna är att de är säkra till skillnad från de långsiktiga vinsterna, som måste
uppskattas”. Han menar:
•
•
•
•

Vi har stora resurser i våra offentliga system
Vi använder betydande delar av dessa ineffektivt
Människor far illa och vi misshushållar med resurser
Det är onödigt.

Hälsa och ohälsa
Det finns idag mängder av forskning som påvisar att det finns väldigt starka samband mellan
utbildning och hälsa, och utbildning och överlevnad. Denny Vågerö, professor i medicinsk
sociologi ingår i en nordisk forskargrupp som med hjälp av en stor mängd befolkningsdata visat att
klyftan i livslängd ökar sedan 1970. Fortsätter den trenden kommer livslängden att skilja sig åt ännu
mer mellan de som har enbart grundskola och de som har högskoleutbildning. Om tio år kan det röra
sig om en skillnad i livslängd på åtta år, säger Denny Vågerö.
Västar Götalands ”Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa” menar att unga vuxna,
personer med kort utbildning, med utländsk bakgrund eller med funktionsnedsättning är i större
utsträckning arbetslösa. De föreslår bl.a.:
• Erbjud praktikplatser och pröva möjligheten till fortsatt anställning, t.ex. genom att utveckla de s.k.
arbetsmarknadsnoderna till att i samarbete med Samordningsförbund, Arbetsförmedling och
Försäkringskassa, också omfatta andra personer som står långt utanför arbetsmarknaden.
• Stimulera utvecklingen av fler arbetsintegrerande sociala företag och kooperativ, t.ex. genom
riktade insatser inom Västra Götalandsregionens program för social ekonomi.

• Följ upp att befintliga styrdokument som syftar till att motverka diskriminering på arbetsmarknaden
och i arbetslivet efterlevs.
• Initiera utveckling av ett hållbart kompletterande arbetsliv som underlättar den ordinarie personalens
arbetsuppgifter samtidigt som det ökar arbetslösas möjligheter att få ett arbete med lön istället för
åtgärder.
De menar också att personer med svag anknytning till arbetslivet har oftare livsvillkor och
levnadsvanor som försämrar hälsotillståndet. De föreslår bl.a. att:
• Se över innehållet i livsstilsfrämjande verksamheter och ta fram ett grundkoncept som alla invånare
ska ha tillgång till, framförallt i socioekonomiskt utsatta områden.
Malmökommissionens arbete bygger på WHO kommissionens rapport Closing the gap in a
generation, från 2008. Kommissionen, ledd av den brittiske forskaren Michael Marmot, har på ett
övertygande sätt påvisat sambandet mellan de faktorer i samhället som orsakar ohälsa och den
ojämlika fördelningen av hälsa i befolkningen. Man kallar dessa faktorer hälsans sociala
bestämningsfaktorer. I WHO-rapporten slår man fast att en ojämlik fördelning av dessa sociala
bestämningsfaktorer ligger bakom den ojämlika hälsan. Enligt Marmot och hans medarbetare i
rapporten är det djupt omoraliskt att inte genast vidta åtgärder för att minska ojämlikheten i hälsa när
orsakerna är kända och påverkbara och det kan ske med rimliga insatser.
Detta etiska imperativ är det första av fem perspektiv som har varit vägledande för Malmökommissionen. För det andra krävs det ett hållbarhetsperspektiv som kan förklara hur de ekologiska,
ekonomiska och sociala aspekterna av hållbarhet måste utvecklas till en helhet, ungefär som olika
organsystem som tillsammans utgör en individ. För det tredje har Malmökommissionen vägletts av ett
sociologiskt samhällsperspektiv vilket lägger vikten vid integration, i betydelsen av faktisk
delaktighet såväl som känsla av delaktighet. För det fjärde krävs det ett genusperspektiv och därmed
en djupare förståelse för kvinnors och mäns olika tillgång till makt, resurser och inflytande i
samhället som i förlängningen påverkar hälsa, välbefinnande och livskvalitet. För det femte
förespråkar Malmökommissionen ett socialt investeringsperspektiv. Det handlar i stora drag om att se
sociala insatser och satsningar som investeringar, inte som kostnader. Investeringar i människor,
särskilt under barndomen, ger vinster på längre sikt. Det visar sig bland annat genom att fler klarar
skolan, utbildar sig, arbetar och kan försörja sig och har en god hälsa. Färre hamnar i långvarigt, både
socialt och ekonomiskt kostsamt, utanförskap. Utifrån ett socialt investeringsperspektiv är det också
viktigt att stärka sambandet mellan tillväxt och en jämlik välfärd, förbättra kvaliteten på jobben och
framhålla trygghet som ett värde i sig.

Arbetsförmedlingens definition av funktionsnedsättning
Ur rapporten, Arbetsförmedlingens återrapportering 2012 – myndighetens sektorsansvar för
funktionshinderpolitiken:
En person med en historik av ohälsa återfinns inte automatisk i gruppen personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Däremot kan ohälsa många gånger leda till en nedsatt
arbetsförmåga. Inom Arbetsförmedlingen ska en funktionsnedsättning i första hand styrkas genom ett
läkarutlåtande och/eller genom ett underlag från en annan myndighet samt i vissa fall genom en
utredning av Arbetsförmedlingens egna specialister. Arbetsförmedlaren gör, utifrån olika underlag,
tillsammans med den arbetssökande en samlad bedömning om funktionsnedsättningen medför nedsatt

arbetsförmåga. En sådan bedömning ska visa på den arbetssökandes möjligheter och begränsningar i
förhållande till arbete inom olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Om den samlade bedömningen
visar på en nedsatt arbetsförmåga ska det, efter samtycke från den arbetssökande, göras en
registrering av en kod i Arbetsförmedlingens statistiksystem. Om den arbetssökande inte ger sitt
medgivande till registrering av en kod räcker det med att det finns ett beslutsunderlag och en
dokumentation i en sökandedossié. Ett kvalitetssäkrat och dokumenterat beslutsunderlag ska dock
alltid finnas för att en arbetssökande ska omfattas av de insatser och program som är avsedda för
personer med en funktionsnedsättning. Detta gäller oavsett om en kod finns registrerad eller inte. Den
absoluta merparten av arbetssökande med funktionsnedsättning ger sitt medgivande till registrering
av en kod. Statistiken i rapporten baseras på de arbetssökande som har gett sitt medgivande till
registrering av en kod.

Socioekonomi
I rapporten Utanförskapets kostnader för en grupp unga vuxna med psykisk ohälsa på Hisingen visar
man på att socioekonomiska analyser kan belysa värdet av tidiga, långsiktiga och samordnade insatser
för ungdomar som redan i tidig ålder visar tecken på en begynnande marginalisering.
I rapporten står att läsa:
Att hamna utanför, att bli marginaliserad och inte komma in på arbetsmarknaden drabbar
alltför många människor. Detta kostar mycket, såväl i mänskligt lidande som i pengar. Vägen mot ett
marginaliserat liv i varierande grad dominerat av t ex missbruk, psykisk sjukdom eller arbetslöshet är
i sig inte någon ny företeelse men är kortare idag. Det traditionella samarbetet mellan samhällets olika
aktörer på välfärdsområdet, kommun, hälso- och sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling
räcker inte alltid till för att motverka denna utveckling. Det finns en okunskap om vad som är lönsamt
och vilka effekter olika metoder ger.
För att komma tillrätta med marginalisering och utanförskap måste vi tänka och agera i nya banor. En
lösning kan vara att tydliggöra de kostnader som finns i samband med utanförskap. Att med hjälp av
ekonomiska termer visa på värdet av preventiva, samordnade och inte minst långsiktiga insatser.
Genom ett socioekonomiskt synsätt kan jämförelser göras över vad det kostar att göra något för en
grupp och ställa det i förhållande till om inget görs för att bryta ett utanförskap
En annan ansats är att satsa på välfärdsarbete med gemensamt ansvar, vilket görs sedan några år i
form av samordningsförbund som arbetar utifrån lagen om finansiell samordning. I ett förbund ingår
kommun, hälso- och sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling. Genom finansiell samordning
kan myndigheterna ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna.
Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och
arbetssätt i våra verksamheter.
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Yttrande Fritid och Folkhälsonämndens ansökan Sociala
investeringsfonden
Fritid- och folkhälsoförvaltningen vill tillsammans med Arbetslivsförvaltningen vara
med och ta ansvar för Borås Vision 2025, framförallt när det gäller två av de sju de
strategiska målområdena som handlar om att skapa mötesplatser och ta ett
gemensamt ansvar för barn och unga genom projekt ”Ung till ung”.
Denna projektansökan till sociala investeringar syftar till att erbjuda praktik- och
utvecklingsanställning för målgruppen unga, 20-29 år med funktionshinder, framför allt de
som riskerar psykisk ohälsa. Ett mål är att unga vuxna som ges utvecklingsanställning kan arbeta sig bort från försörjningsstöd och bidragsberoende och istället
gå vidare till studier och/eller arbete samt agera förebilder för andra unga. Ett annat
mål är att vidareutveckla ”Ung till ung” metoden
Projektbeskrivningen ligger i linje med arbetslivsförvaltningens uppdrag och mål.
Sedan Augusti 2012 pågår ett arbete med liknande metod inom arbetslivsförvaltningen ordinarie verksamhet. Arbetet riktar sig till samma målgrupp och har
samma syfte och mål som det beskrivna projektet. Vi har kunnat se goda resultat
med den verksamheten. Verksamheten är känd och innehåller inga oprövade
metoder. Brygghuset har arbetat med ”Ung till ung” metoden under två års tid med
bra resultat och är därmed en del av deras ordinarie verksamhet. Det ligger i både
arbetslivsförvaltningens och fritids och folkhälsoförvaltningen uppdrag att utveckla
och förbättra sina verksamheter. Brygghuset har en viktig funktion i Borås stad och
arbetslivsförvaltningen ser gärna ett framtida samarbete där vi kan bidra med våra
respektive resurser och kompetenser i prövandet och utvecklandet av nya metoder.

Förslag till beslut
Arbetslivsnämnden beslutar om att tillställa beredningsgruppen, för sociala
investeringsfonden, yttrandet över Fritid och folkhälsonämndens ansökan till
sociala investeringsfonden.
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Dag Forsström
Förvaltningschef
Lars-Åke Johansson
Ordförande

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2014-09-22
§ 114

2014/SDNV0126

Projektansökan för sociala investeringar: Mentorskap mot våld
Projektansökan gäller ansökan om medel ur den av Kommunfullmäktige nyligen inrättade
fonden för sociala investeringar. Projektet gäller implementering av det internationellt väl
beprövade våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence Prevention (MVP) med
skolverksamhet och civilsamhälle som primära arenor i Stadsdel Väster, området Norrby.
Stadsdelsnämnden Väster föreslås godkänna ansökan och översända denna till
Kommunstyrelsen, då projektets inriktning ligger väl i linje med målet för sociala
investeringar, visionen om Borås 2025 och länsstrategin för jämställdhetsintegrering.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Godkänna projektansökan.
2. Översända ansökan till Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2014-09-25

Ordförande
Lennart Andreasson

Justerande ledamot
Nancy Kindblad

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 september 2014.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
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Projektansökan för sociala investeringar:
Mentorskap mot våld
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Godkänna projektansökan.
2. Översända ansökan till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Projektansökan gäller ansökan om medel ur den av Kommunfullmäktige
nyligen inrättade fonden för sociala investeringar. Projektet gäller
implementering av det internationellt väl beprövade
våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence Prevention (MVP) med
skolverksamhet och civilsamhälle som primära arenor i Stadsdel Väster,
området Norrby. Stadsdelsnämnden Väster föreslås godkänna ansökan och
översända denna till Kommunstyrelsen, då projektets inriktning ligger väl i
linje med målet för sociala investeringar, visionen om Borås 2025 och
länsstrategin för jämställdhetsintegrering.
Yttrandet i sin helhet
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Borås Stad har beslutat att avsätta 20 miljoner i
projektmedel för att strukturera och finansiera det som kan vara svårt att få
till i ordinarie årsbudget. Nämnderna ansöker om projektmedel via en
politisk beredningsgrupp och Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning.
Den primära målgruppen för året 2014 är barn och unga.
Syftet med sociala investeringar är att skapa ett socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbart Borås Stad på lång sikt. Det handlar om att både bryta
och motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa
händelseförlopp och samtidigt arbeta med förebyggande arbete.
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Sociala investeringar handlar om att ta sig an en större komplexitet med nya
horisontella arbetssätt. Målet är förebyggande investeringar istället för
reaktiva kostnader.
Projektansökan

Aktuell projektansökan rör implementering av det internationellt väl
beprövade våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence Prevention
(MVP) med skolverksamhet och civilsamhälle som primära arenor i Stadsdel
Väster, området Norrby. Projektet ska genomföras med metod- och
utvärderingsstöd av internationella företrädare för MVP-programmet,
genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF),
utifrån ett regeringsuppdrag om att initiera våldspreventionsprogram i några
pilotkommuner.
För projektansökan och projektplan, se bilagor.
Projektet bedöms ligga väl i linje med målen för sociala investeringar,
visionen för Borås 2025 om gemensamt ansvarstagande för barn och unga
och med regionala mål i Jämställt Västra Götaland – länsstrategi för
jämställdhetsintegrering 2014-2017.

Samverkan
Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Ritva Lidskog
Tf. stadsdelschef

PROJEKTPLAN

Mentorskap mot våld
– för ökad trygghet i lokalsamhället
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Inledning
Borås 2025
I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av Kommunfullmäktige. Visionen innebär bland
annat att möten mellan människor står i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och
där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer.
Den övergripande visionen fördjupas i sju strategiska målområden, där innebär att stadens vuxna
medborgare tar ett gemensamt ansvar för barn och ungas uppväxtvillkor. Om fler tar ansvar för
barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas
till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
Frivilligorganisationer, föreningsverksamhet och professionella bidrar till att ge barn och unga en
god demokratiskt fostran. Förskola och skola är de samlade mötesplatserna för alla barn och
unga. Här möter barn och unga tidigt företrädare från det omkringliggande samhället, över
generations- och kulturgränser.
Till varje målområde hör ett antal strategier som konkretiserar hur Borås Stad kan arbeta för att
nå önskvärt idealtillstånd. Två strategier knutna till målområdet gemensamt ansvarstagande kring
barn och unga är; uppmuntran och stöttning av medborgare och ideella organisationer som
bidrar till barns och ungas utveckling och lärande samt stärkt samverkan kring barns och ungas
utveckling och lärande.
Jämställt Västra Götaland – länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2017
Västra Götalands länsstrategi för jämställdhetsintegrering har utarbetats i dialog med flera
centrala aktörer i länet: kommuner, statliga myndigheter, högskolor, universitet, idéburen sektor
och resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling. Utgångspunkten för strategin är de
nationella jämställdhetspolitiska regeringsmålen. Strategin är sammanställd av sakkunniga vid
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Representanter från Borås Stad har medverkat i
processen och har även lämnat yttrande över strategin. Borås Stad förväntas ansluta sig till
strategin under hösten 2014.
Strategin är uppdelat i tre övergripande temaområden, varav ett är makt och mäns våld mot
kvinnor. Detta område fokuserar på våld i nära relationer, våldsförebyggande åtgärder samt stöd
till grupper med svagt samhälleligt skydd. Ett av tre regionala mål är långsiktiga och hållbara
strukturer för att motverka mäns våld mot kvinnor. Knutet till detta mål är insatsen; bedriv
våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män inom skola och fritidssektor. Centrala
aktörer för insatsen är kommuner och idéburen sektor.
Våldsprevention – en social investering!
Mäns utövande av våld är ett utbrett samhälls- och folkhälsoproblem som medför enorma
kostnader, både ekonomiskt för samhället i stort och för individers hälsa och välbefinnande.
Forskning visar att våldsförebyggande arbete kan spara både mänskligt lidande och pengar.
Särskilt framgångsrikt är arbete som bygger på att förändra föreställningar om kön och som
fokuserar på unga män och killar, eftersom de både drabbas av och står för majoriteten av våldet.
Tillsammans kan kommuner och det civila samhället spela en avgörande roll. Våldsförebyggande
arbete som utförs parallellt på flera nivåer i samhället ger det bästa utfallet. Att dessutom lägga en
finansiell dimension kring det våldsförebyggande arbetet skapar nya möjligheter för hur politik
och samhällsinsatser kan utformas och utvärderas. Att satsa på våldsförebyggande insatser, med
målgrupp barn och unga, är en social investering som ligger väl i linje med visionen om Borås
2025 och länsstrategin, Jämställt Västra Götaland.
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Behovsanalys
Sociala och ekonomiska kostnader för mäns våld mot kvinnor i nära relationer
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem som leder till ohälsa
och bidrar till den ojämlika maktbalansen mellan män och kvinnor. Utöver det stora mänskliga
lidande som våldet innebär, medför det också stora kostnader för samhället.
-

I genomsnitt mördas en kvinna var tredje vecka i Sverige av en närstående man1

-

Drygt var femte person i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för våld i en nära
relation, kvinnor är särskilt utsatta. Minst 150 000 barn bor i hushåll där det förekommer
våld. Knappt hälften upplever återkommande våld i hemmet.2

-

En nyligen genomförd svensk befolkningsstudie visar att våldsutsatta kvinnor har en
fördubblad risk för fysisk ohälsa och en tre gånger så stor risk för psykisk ohälsa. Att utsättas
för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld kan bidra till ökad risk för olika former av psykisk
och fysisk ohälsa, på kort och på lång sikt. Exempelvis är riskbruk av alkohol dubbelt så
vanligt bland kvinnor och män som har varit utsatta för allvarligt sexuellt eller fysiskt våld än
bland dem som inte varit utsatta. Även risken för självskadebeteende och symtom på
posttraumatisk stress ökar markant.3

-

Internationell forskning visar att psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, depression
och posttraumatiskt stressyndrom är två till fyra gånger vanligare bland våldsutsatta kvinnor
än bland andra. Kroniskt smärttillstånd är dubbelt så vanligt. Det har också påvisats samband
mellan våldsutsatthet och mag- och tarmbesvär, allergier, cancer, gynekologiska sjukdomar,
oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner4

-

I en uppskattning från 2006 beräknar Socialstyrelsen att mäns våld mot kvinnor i nära
relationer varje år kostar samhället över tre miljarder kronor, en siffra som stiger med det
dubbla eller mer om mäns övriga våld mot kvinnor, såsom stalking, olaga hot och våldtäkt av
okänd gärningsman inkluderas5.

Kostnader för mäns brottslighet
Vad gäller de bakomliggande orsakerna till våld i nära relationer är det omöjligt att bortse från att
genus spelar roll. Enligt Kriminalvårdens statistik över intagna som begått våldsbrott står män för
drygt 90 procent av de våldsbrott som begås i Sverige.6
Varje år döms ca 10 000 personer för brott. Av dessa är 9 300 män i åldern 21-54, men flest i
åldern 25-29. Kriminalvårdens årsbudget på 7,5 miljarder skulle kunna jämföras med Borås Stads
årsbudget på 6 miljarder. 7
1

Brottsförebyggande rådet (2007) Utvecklingen av dödligt våld i nära relationer, Rapport 2007:6
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Unga, maskulinitet och våld
Unga män står för större delen av våld och brottslighet i samhället. Kopplingen mellan
våldsanvändning och jämställdhet syns särskilt tydligt bland unga i åldern 16-25 år: Unga män
som instämmer i stereotypa påståenden om kön löper 3,2 gånger högre risk att ha utövat en
våldsam eller kränkande handling jämfört med unga män som inte instämmer i dessa påståenden8
Killar är betydligt oftare inblandade i olika våldshändelser jämfört med tjejer. Omkring 40 000
killar och 22 000 tjejer i åldern i åldern 16-24 har själva angett att de under det senaste året har
blivit utsatta för fysiskt våld så att det skadats eller så att det gjort ont. Det motsvarar 8,9 procent
respektive 4,8 procent av samtliga i den åldersgruppen. Jämfört med äldre åldersgrupper är den
nivån mycket hög. Ungas utsatthet för våld var 2011 två till tre gånger så hög jämfört med
åldersgruppen 35-44 år och tre till fyra gånger så hög jämfört med i gruppen 45-64 år. 9
Långtifrån alla våldsbrott blir anmälda till polisen, men i statistiken över misstänkta för
misshandelsbrott framstår det tydligt att killar står för den största andelen våldsbrott bland unga.
86 procent av de misstänkta under 25 år var killar.
Den Nationella trygghetsundersökningen redogör för våld i befolkningen från 16 år och uppåt.
Kriminalstatistiken redovisar personer misstänkta för brott från 15 år och uppåt. Det innebär inte
att våld inte existerar bland de yngre tonåringarna. Tvärtom visar olika undersökningar att unga i
de tidiga tonåren är särskilt utsatta för våld i sin vardag, men att det våld som de yngre
tonåringarna utsätts för kan vara av lindrigare form.
Enligt den återkommande undersökningen om brott bland ungdomar i årskurs 9,
Skolundersökningen om brott, hade 27 procent av killarna i årskurs 9 blivit utsatta för sparkar,
slag eller annat våld under det senaste året. Nära 8 procent hade blivit utsatta för våld så grovt att
de behövs söka vård. Bland tjejerna var det 21 procent som hade utsatts för lindrigare våld och 5
procent för grövre våld. I nästan hälften av samtliga fall av både lindrigt och grovt våld, så hade
våldet ägt rum i skolan eller på skolgården. I skolan kan det handla om mobbning, tråkningar och
kränkningar. Våld ute på allmän plats, till exempel gatan, är lika vanligt som våld i skolan bland
killar i grundskolans årskurs 9. Våldets närvaro i unga tonåringars vardag kan bidra till en
normalisering av våldet som försvårar för unga att definiera t.ex. sexuella trakasserier, mobbning,
våldsinslag mellan kamrater som just våldshändelser. Detta påverkar i sin tur individers
förhållningssätt till våld.10
Riskfaktorer för våld och brottslighet
Unga utvecklas i ett samspel mellan olika sociala sammanhang – bland annat familjen, skolan och
kamratkretsen – som alla påverkar varandra. Kunskaper om risk- och skyddsfaktorer är centrala
för att nå framgång med brottspreventiva satsningar som riktar sig till unga. Den kriminologiska
forskningen har identifierat flera riskfaktorer för våld och kriminalitet. De tydligaste
riskfaktorerna under uppväxtåren är ekonomisk utsatthet i familjen, kriminalitet i familjen och
föräldrars bristande tillsyn. 11 På individnivå är det misslyckad skolgång, hyperaktivitet, dålig
impulskontroll och antisocialt beteende som är utmärkande riskfaktorer, oavsett typ av våldsbrott.
Svensk forskning har provat olika teoribaserade riskfaktorer på olika typer av normbrott bland
ungdomar i årskurs 9. Några riskfaktorer framstod som viktigare än andra för både tjejer och
8
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killar. Dessa var att ha blivit berusad före 13 års ålder, att umgås med socialt missanpassade
kamrater och att ha föräldrar som inte vet var det unge är på helgkvällar.12
Brottsförebyggande rådets skolundersökning bland elever i årskurs 9 har visat att det är mycket
vanligt att brottsligt aktiva ungdomar umgås med kamrater som har stor tolerans för och
erfarenhet av brott. Olika individuella faktorer var också tydligt relaterade till brott. T.ex. att inte
trivas i skolan, att vara risktagande, rastlös och impulsiv. Att ha dåliga relationer till sina föräldrar
eller föräldrar med bristande insyn i vad de unga gör på fritiden, eller som inte reagerar på
problembeteenden. 13
Norrby – ett prioriterat område
Området Norrby inom Stadsdel Väster är ett område där Stadsdelsförvaltningen Väster arbetar
med extra fokus på samhällsfrågor och social hållbarhet. Bland annat fokuseras boendemiljö,
försörjningsmöjligheter och barn och ungas möjligheter att lyckas. 14
Norrby utmärker sig som ett område med låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och betydligt
lägre medelinkomst jämfört med staden som helhet. Norrby är också ett ungt område –
befolkningen är yngre än i staden som helhet. Antal barn i grundskoleålder (6-15 år) förväntas
öka med 20 procent – en ökning som är dubbelt så stor som den förväntade ökningen i staden
som helhet. Måluppfyllelse i skolan är generellt lägre i området, jämfört med andra områden. 15
Även i den trygghetsundersökning som görs regelbundet i Västra Götaland utmärker sig stadsdel
Norrby i jämförelse med andra områden i Borås Stad. Exempelvis är Norrby det geografiska
område som har flest respondenter i hela Borås Stad som anger att de under de senaste 12
månaderna utsatts för våld. Bland de 3 % som angett att de utsatts för våld svarar 28 % att de
utsatts för fysiskt våld ”på gata, torg eller annan allmän plats”, 28 % att de utsatts för våld ”på någon
annan plats” och 25 % att de utsatts för våld ”i någon annans bostad”.
Några ytterligare resultat i trygghetsundersökning från 2011 redovisas i tabell nedan.
16

Trygghetsundersökning Västra Götaland, polisområde Älvsborg. Borås Stad, Stadsdel Väster 2011
Delområde

Resultat Borås Stad totalt

Resultat Norrby

Andel som anser att det finns problem med personer som
bråkar och stör ordningen i närområdet

20 %

65 %

Andel som upplever att kvinnor antastas i närområdet

11 %

30 %

Andel som uppger att de oroat sig för att utsättas för brott
under de senaste 12 månaderna

59 %

68 %

Andel som uppger att de känner sig otrygga i samband med
utevistelse kvällstid

16 %

31 %

Som framgår av tabellen finns inom Norrby en större otrygghet i närområdet, jämfört med
staden som helhet. Detta samtidigt som fler svarande (28 procent) i området Norrby har
uppfattningen att polisen inte bryr sig om de lokala problemen, jämfört med staden som helhet.
12
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Resultatet av elevenkäten som görs i årskurs 8 varje år visar att Norrby ligger lägre än
genomsnittet i staden vad gäller de ungas tillgång till socialt stöd av vuxen i sin närhet. Se tabell
nedan.

Vad gäller trygghet i skolan visar dock resultatet av elevenkäten i årskurs 8 på en positiv trend vad
gäller Norrbys resultat. Se tabell nedan.

Statistik från Stödcentrum för unga brottsoffer (se tabell) visar att inflödet av ärenden rörande
unga brottsoffer boende i Norrby är relativt högt, i relation till det totala antalet ärenden i staden.
Årtal

Totalt antal ärenden till Stödcentrum för unga
brottsoffer rörande brottsutsatta ungdomar
boende i Borås Stad

Antal ärenden till Stödcentrum för unga brottsoffer
rörande brottsutsatta ungdomar boende i Norrby

2010

299

40, varav 29 pojkar och 11 flickor

2011

404

48, varav 26 pojkar och 22 flickor

2012

315

47, varav 23 pojkar och 24 flickor

7

Utgångspunkter och förväntad nytta
Att få ned våldsanvändandet är en viktig välfärdsfråga för hela samhället. Utgångspunkten måste
vara att våldsamt beteende är inlärt och att beteendet går att förändra. En viktig ansats för det
våldsförebyggande arbetet är att det går att motverka det lindriga våldet, och därmed förhindra att
individen senare begår grövre våldsbrott. En annan viktig utgångspunkt är att vuxna som inte
hindrar eller stoppar kränkande beteenden bidrar till att legitimera skapandet av en
heteronormativ, dominant och sexistisk maskulinitet.
Åskådaransatsen i våldsförebyggande arbete
Under en längre tid har diskussioner förts om åskådarens roll i våldsamma situationer. Inom
mobbningsfältet diskuteras åskådaren som en som skulle kunna stoppa mobbarens beteende.
Publikens tystnad legitimerar mobbarens våldsamma beteende (Olweus 2001). På liknande sätt
har amerikanska forskare resonerat kring sexuellt våld. Om vänner, lärare och andra vuxna lägger
sig i kan sexuella övergrepp förhindras. Förutom att aktiva åskådare försvårar för de som
förgriper sig på andra, verkar ansatsen också minska deltagarnas motstånd till programmets
budskap. Tidigare preventionssatsningar fokuserade på att beskriva problemet – män använder
våld. Den ingången väckte ofta motstånd hos de män som deltog. De kände sig utpekade och
ansvariga för andra mäns våld. Forskning visar att ett åskådarperspektiv skapar mindre motstånd
och mer motivation att förändra våldsamma beteenden jämfört med förövar- och offerfokus som
kan få motsatta effekter. Program med åskådarperspektiv handlar inte om hur män ska undvika
att bli våldsamma i framtiden utan om hur de kan agera så att ingen blir förövare eller offer.
I en forskningssammanställning av Lonsway från 2009 om våldtäktsprevention omtalas
åskådaransatsen som en av de mer lovande inriktningarna på senare tid för att förebygga sexuellt
våld. Även den amerikanska motsvarigheten till folkhälsoinstitutet har uppmanat till
implementering av just åskådarprogram, så kallade bystander-program.17
Regeringsuppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick 2014-07-24 ett regeringsuppdrag om att
genomföra en jämställdhetssatsning i syfte att förebygga våld och sexistiskt beteende. Uppdraget
utgår från det övergripande målet för regeringens jämställdhetspolitik, som är att kvinnor och
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett av delmålen är att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet. Regeringen konstaterar att målen kan nås genom av
förebyggande insatser som riktas direkt till pojkar och unga män. Dessutom behöver personer
som arbetar med ungdomar ha kunskaper om arbetssätt och metoder som kan förebygga unga
mäns våld och sexistiska beteende.
I regeringsuppdraget till MUCF konstateras att grupptillhörighet är särskilt betydelsefullt för
pojkar och unga män under ungdomsperioden, och att pojkar och unga män i gruppsammanhang
kan konstruera maskulinitet med mer aggressiva och sexistiska inslag. Våld mot någon inför
gruppen kan användas för att uppnå status, eller så kan lojaliteten till en grupp kräva våldsamt
agerande. Homofobi och sexistiska och nedvärderande attityder och beteenden mot kvinnor är
ett vanligt inslag i grupper av pojkar och unga män som utövar våld. Hotet om att själv bli utsatt
om man inte delar den syn på eller lever upp till de krav på maskulinitet som gruppen ställer har
en starkt disciplinerande effekt. Det finns pojkar och unga män som inte vågar avvika från
gruppens normer eller ställa sig utanför gruppen. Detta tyder på att gruppen kan vara särskilt
viktig som ingång i våldsförebyggande arbete.
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Regeringen har gett MUCF i uppdrag att initiera, följa och dokumentera genomförandet av
våldspreventionsprogram i några pilotkommuner. MUCF ska också på regeringens uppdrag följa,
dokumentera och sprida erfarenheterna av annat våldspreventivt arbete. 18
Utifrån regeringsuppdraget erbjuder MUCF:
-

Utbildning och konkreta verktyg och modeller kring hur kommuner och aktörer inom det
civila samhället kan arbeta med förebyggande våldsprevention ur ett genusperspektiv (bl.a.
utifrån metoden Mentors in Violence Prevention, MVP)

-

Samordning kring erfarenhetsutbyte mellan de kommuner som deltar i satsningen

-

Stöd i att utvärdera och anpassa internationellt beprövade modeller till lokala förhållanden

Mentors in Violence Prevention (MVP) – förväntad nytta
Programmet är ett utbildningsprogram för att förebygga genusrelaterat våld och mobbning som
startades i USA av Jackson Katz i början av 1990-talet. I en artikel om att omforma normer för
manlighet i omklädningsrummet beskriver Katz (1995) manlighetsnormer som det centrala
problemet för mäns våld mot kvinnor. Han menar att våldspreventionsarbetet bör ta sin
utgångspunkt i den problembeskrivningen. Att diskutera genus är en viktig del av varje
våldspreventivt program eftersom män står för mer än 90 procent av alla våldsbrott. Den
teoretiska grunden för MVP utgörs av teorier om social rättvisa och om feministiska perspektiv
på kopplingen mellan mäns våld mot kvinnor och maskulinitet. Genusrelaterat våld definierar
Katz som en sammanhängande följd av våldsamma och kontrollerande beteenden baserat på
genus. Till genusrelaterat våld räknas fysiskt våld, sexuella relationer utan bekräftat samtycke och
verbal, icke-verbal eller fysisk aggression, hot eller fientlighet. MVP räknar också hatbrott mot
hbt-personer som del av det genusrelaterade våldet. MVP kopplar samman mäns våld mot
kvinnor med andra former av våld som mäns våld mot män, mobbning och trakasserier av
homosexuella. Grundidén för förändring är att använda sig av utbildning om social rättvisa
tillämpad på mäns våld mot kvinnor. Ambitionen är att förändra de kulturella praktiker och
genusideologier som bidrar till att män behandlar kvinnor illa. Att göra sexism till något
oacceptabelt med låg status, samt att uppmana män att överskrida sociala normer för manlighet.
Det finns paralleller mellan MVP:s utgångspunkter och arbetet med social rättvisa där exempelvis
vita människor säger ifrån mot rasism. Ett socialt rättviseperspektiv på våld innebär att
strukturella och systematiska ojämlikheter utgör kontexten till allt mellanmänskligt våld. Att göra
ett ingripande som åskådare blir att gå emot system av makt och kontroll på makronivå som
manifesteras på mikronivå. 19
MVP har implementerats och fått stor spridning i USA, och även internationellt, inom
idrottsorganisationer, på universitet, high school och middle school. Exempelvis implementeras
MVP i Skottland i skolor via en utvecklingsenhet med skotska justitiedepartementet som
huvudman i samarbete med skotska skolverket.
MVP har effektutvärderats grundligt i USA vid tre tillfällen på liknande sätt, dels med
gymnasieelever (Ward 2000, 2001, 2002, Katz et al. 2011) dels med universitetsstudenter (Cissner
2009). Utvärderingarna som både är process- och effektutvärderade visade att programmet
förändrade deltagarna i positiv riktning.
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Utvärderingarna visar:
-

att programmet ger betydande positiva förändringar i attityder och förväntade beteenden
bland ungdomar på high school (Ward 2000, 2001, 2002).

-

att eleverna som går igenom MVP- programmet är mer benägna att se olika former av våld
som fel och är mer benägna att vidta åtgärder för att ingripa än elever som inte genomgår
programmet. (Katz et al. 2011).

-

att elever kommer att ha mindre sexistiska attityder efter att ha avslutat MVP-programmet
(Cissner 2009)

-

att elever kommer att få en ökad känsla av att de kan agera för att förhindra könsrelaterat
våld, efter att ha slutfört MVP-programmet (Cissner 2009).

-

att elever kommer tillskriva sina kamrater mindre sexistiska attityder efter att ha avslutat
MVP-programmet (Cissner 2009).

-

att effekterna av MVP kommer att vara större bland de som själva utbildar andra, än de som
enbart deltar i programmet (Cissner 2009).20

Bilden nedan illustrerar utvecklingen avseende våldsincidenter över tid där MVP-metodiken
tillämpats inom en skola.

20
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Projektets mål
Effektmål
Det övergripande målet för projektet är att minska antalet våldshändelser, på kort och lång sikt. I
fokus är det genusrelaterade våldet till vilket räknas fysiskt våld, sexuella relationer utan bekräftat
samtycke och verbal, icke-verbal eller fysisk aggression, hot eller fientlighet. Hatbrott mot hbtpersoner, räknas också som del av det genusrelaterade våldet. I våldsdefinitionen avses här även
andra former av våld som pojkars våld mot pojkar, mobbning och trakasserier av homosexuella.
-

Öka andelen vuxna som pratar med barn och unga om våld och tar tydligt avstånd från våld

-

Öka andelen barn och unga som tar avstånd från våld

-

Öka andelen barn och unga som är beredda att ingripa för att förhindra våld

-

Öka andelen barn och unga som ser andra ingripa mot våld

Projektets uppdrag och avgränsning
Projektets huvudsakliga uppdrag är att initiera, följa och dokumentera genomförandet av det
internationellt väl beprövade våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence Prevention
(MVP) med högstadieskola och civilsamhälle som primära arenor i Stadsdel Väster,
bostadsområdet Norrby. Projektets uppdrag innebär också att sprida projektets metoder till fler
skolverksamheter, samt att sprida projektets metoder i samverkan med aktörer inom
civilsamhället i bostadsområdet Norrby.
Uppdraget ska genomföras med metod- och utvärderingsstöd genom Myndigheten för civil- och
ungdomsfrågor (MUCF). Erfarenhetsutbyte kommer ske med andra kommuner i Sverige som
genomför motsvarande sociala investering. Målgruppen för satsningen är barn och unga, samt
vuxna som omger barn och unga i bostadsområdet Norrby.

Beröringspunkter
Projektet har beröringspunkter med förvaltningens strategiska arbete för social hållbarhet i
området Norrby. Projektet kan över tid också ha beröringspunkter med det pågående skol- och
integrationsprojektet inom Stadsdelsförvaltningen Väster, Hela skolan, i den mån erfarenheterna
av projektet är relevant att överföra till arbetet med yngre åldersgrupper.

Intressenter
Om projektet ingår i en satsning med understöd av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF), kommer projektet ha löpande erfarenhetsutbyte med de andra
kommuner som också erhåller stöd genom MUCF och handledning och utbildning genom
företrädare från USA som ansvarat för implementeringen av MPV i USA. Satsningen kommer
följas av MUCF för att anpassa det internationellt beprövade programmet Mentors in Violence
Prevention (MVP) till lokala, svenska förhållanden. Ytterst är en intressent den svenska
regeringen, då MUCF arbetar på regeringens uppdrag med att följa, dokumentera och sprida
erfarenheterna av det våldspreventiva arbetet i några pilotkommuner. På lokal nivå är arbetet bl.a.
relaterat till stadens arbete med jämställdhetsintegrering med Västra Götalands länsstrategi för
jämställdhetsintegrering 2014-2017, Jämställt Västra Götaland, som plattform.
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Beskrivning av genomförandet
MVP – med skolan som arena
MVP bygger på en modell av kamratutbildning. Professionella utbildare knutna till MVP utbildar
unga så kallade kamratutbildare eller mentorer som därefter i sin tur leder kortare workshops med
sina jämnåriga, företrädesvis inom skolan. Det är inte meningen att kamratutbildarna ska bli
experter på prevention eller genusrelaterat våld, utan snarare förbereds de för att kunna hålla i en
diskussion kring dessa ämnen. MVP betonar att utbildarna ska bestå av könsblandade
multietniska team. Programmet genomförs av två utbildade elever, helst en tjej och en kille.
Utbildarna ska få mellan 16 och 20 timmars utbildning, innan de själva leder gruppsessioner.
MVP består av följande delar och omfattar 12-14 timmar totalt:
Introduktion
Lektion 1 | Vilken åskådare vill du vara?
Lektion 2 | Våld i nära relationer
Lektion 3 | Trånga genusregler
Lektion 4 | Sexuella trakasserier
Lektion 5 | Sexuellt våld
Lektion 6 | Homofobi
Avslutning
Kärnan i lektionerna är att träna på ingripanden med hjälp av scenarior som berör lektionernas
olika teman. Målet med scenariot är att uppmuntra till reflektion kring hur vi kan hjälpa andra på
ett säkert sätt. Under varje lektion används korta filmklipp som illustrerar åskådares betydelse och
möjlighet att förebygga våld.
I projektet utbildas i ett första skede två professionella utbildare, som i ett andra skede utbildar
skolpersonal, samt de elever som utgör kamratutbildare/mentorer. De professionella utbildarna
erhåller metodstöd genom Myndigheten för civil- och ungdomsfrågor (MUCF), genom
företrädare för MVP-metodiken från bl.a. USA. Mentorerna får stöd av de professionella
utbildarna i genomförandet av MVP inom skolverksamheten. De professionella utbildarna
ansvarar för att stötta implementeringen av MVP.
Under projektperioden kommer projektledarna verka för att sprida erfarenheterna till andra
skolverksamheter som har elever från bostadsområdet Norrby. Om satsningen faller väl ut inom
Särlaskolan, som är första pilotverksamhet inom verksamhetsområde skola, bör MPV kunna
implementeras i fler skolverksamheter. Av särskilt intresse är också utveckling av metodiken till
yngre åldersgrupper.
MVP – med civilsamhället som arena
I syfte att nå ett större genomslag i satsningar för att motverka genusrelatat våld är en viktig del i
arbetet att identifiera nyckelpersoner som är normbärare i det samhälle där barn och unga växer
upp. Sioux City Projekt är ett exempel på våldspreventivt arbete utifrån MPV-metodiken där
civilsamhället är en lika viktig arena för satsningen som skolan.
Projektet ska på liknande sätt som Sioux-projektet investera i insatser för social mobilisering i
civilsamhället inom området Norrby, i syfte att öka andelen vuxna som pratar med barn och unga
i området Norrby kring genusrelaterat våld, och tydligt tar avstånd från våld. Med våld avses här
fysiskt våld, sexuella relationer utan bekräftat samtycke och verbal, icke-verbal eller fysisk
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aggression, hot eller fientlighet, hatbrott mot hbt-personer, trakasserier av homosexuella pojkars
våld mot pojkar, mobbning etcetera.
I projektet utbildas i ett första skede två professionella utbildare, som i ett andra skede utbildar
företrädare från civilsamhället som kan fungera som vuxna mentorer. De professionella
utbildarna erhåller metodstöd genom Myndigheten för civil- och ungdomsfrågor (MUCF),
genom företrädare för MVP-metodiken från bl.a. USA. Här är erfarenheterna från Sioux City
Projekt, av särskilt intresse. Mentorerna får stöd av de professionella utbildarna i genomförandet
av MVP. De professionella utbildarna ansvarar för att stötta implementeringen av MVP, samt att
sprida erfarenheterna till relevanta aktörer inom civilsamhället i bostadsområde Norrby.
Bilden nedan illustrerar Sioux-projektets multi-systemiska, socioekologiska modell för social
förändring.
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Efter några första pilotsatsningar i MPV utvidgades satsningen i Sioux till att omfatta alla skolor.
Föräldrar och lokalsamhälle involverades och mediala satsningar genomfördes. Se översiktsbild
över utvecklingen nedan.

Tids- och aktivitetsplan
Projektet beräknas pågå under perioden 2014-11-01 till och med 2017-10-31, det vill säga under
tre års tid.
Följande aktiviteter kommer fokuseras:
-

Utbildning genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kring
modeller och konkreta verktyg för hur kommuner och aktörer inom det civila samhället kan
arbeta med förebyggande våldsprevention ur ett genusperspektiv utifrån metoden Mentors in
Violence Prevention (MVP) för projektets nyckelpersoner

-

Utformande av metodstöd i MVP med anpassning till svenska, lokala förhållanden

-

Planering för genomförande i Särlaskolan

-

Rekrytering av mentorer i Särlaskolan

-

Studiebesök och erfarenhetsutbyte
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-

Upptaktsdagar riktade till civilsamhället

-

Identifiering av mätpunkter för uppföljning och utvärdering

-

Upptakts- och utbildningsdagar för samtlig berörd skolpersonal

-

Utbildning av mentorer i Särlaskolan

-

Genomförande av MVP i Särlaskolan

-

Utbildningsdagar för aktörer i civilsamhället

-

Rekrytering av mentorer i civilsamhället

-

Utbildning av mentorer i civilsamhället

-

Implementerings- och metodstöd till de verksamheter som är igång

-

Spridningsseminarier riktade till fler skolverksamheter och civilsamhälle

-

Implementering av MPV i fler skolverksamheter med elever från Norrby

-

Utvärdering och uppföljning

Planeringen är preliminär. En mer detaljerad tid- och aktivitetsplan upprättas av projektledare i
samråd med projektets styrgrupp.
Kvalitetssäkring och uppföljning
Projektet kommer följas av utvärderare knutna till Myndigheten för civil- och ungdomsfrågor
(MUCF) samt vid behov, även av Högskolan i Borås.
Rapporteringsrutiner
Löpande rapportering kommer ske till projektets styrgrupp, men också till områdeschefer inom
berörda verksamheter inom förvaltningen (Kultur/fritid/förebyggande, Skola samt Individ- och
familjeomsorg) i första hand genom internt samverkansforum kring barn och unga (BUS-grupp).
Årlig uppföljning kommer även avrapporteras Stadsdelsnämnden Väster samt Kommunstyrelsen.
Därutöver kommer löpande uppföljningar även avrapporteras Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF).
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Projektorganisation
Beställare/uppdragsgivare
Stadsdelsnämnden Väster
Styrgrupp
Enhetschef Förebyggande, SDF Väster
Enhetschef Mötesplats Norrby, SDF Väster
Enhetschef Fält- och ungdom, SDF Väster
Enhetschef Elevhälsa, SDF Väster
Rektor Särlaskolan, SDF Väster
Verksamhetsutvecklare med inriktning våld i nära relationer, SDF Väster
Projektgrupp
Projektledare – 1:e Kurator, Stödcentrum för unga brottsoffer, SDF Väster
Delprojektledare – Kurator, Stödcentrum för unga brottsoffer, SDF Väster
Delprojektledare – Ungdomssamordnare, Kultur/fritid/förebyggande, SDF Väster
Delprojektledare – Folkhälsosamordnare, Kultur/fritid/förebyggande, SDF Väster
Totalt uppskattas tjänstgöringsgraden till två heltidstjänster fördelade över de fyra tjänsterna i
projektet, med 0,50 tjänstgöringsgrad per tjänsteman.
Rapportmottagare
Kommunstyrelsen
Stadsdelsnämnden Väster
Styrgrupp Projekt Mentorskap mot våld
Barn- och ungdomssamverkan SDF Väster
Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Projektbudget
Interna kostnader

Externa kostnader
såsom konsultarvode,
utbildningskostnader,
material, konferenslokal

Summa

0,5 x 4 under 3 år

2 700 000

700 000

3 400 000
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Skriv ut formulär

PROJEKTANSÖKAN
sociala investeringar

Stadsdelsförvaltningen Väster

Rubrik på projektet

Mentorskap mot våld - för ökad trygghet i lokalsamhället
Ansökande nämnd/förvaltning

Stadsdelsnämnden Väster/Stadsdelsförvaltningen Väster
Verksamhet och målgrupp

Kultur/fritid/förebyggande, Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Skola, målgrupp barn och unga
Har projektförslaget passerat er nämnd?
JA

Är fler nämnder/förvaltningar/myndigheter involverade i projektet?

NEJ

JA

NEJ

Om JA, beskriv i så fall vilka och hur?

Total kostnad för projektet

Ansökningssumma

Tidsperiod för projektet

3 900 000

3 400 000

2014-11-01 tom 2017-10-31

Beskriv övergripande vad projektet handlar om och ska leda till

Projektets fokus är: öka andelen vuxna som pratar med barn och unga om genusrelaterat våld och tar tydligt
avstånd, öka andelen barn och unga som tar avstånd från genusrelaterat våld, öka andelen barn och unga som är
beredda att ingripa för att förhindra genusrelaterat våld, öka andelen barn och unga som ser andra ingripa, samt
ytterst - minska antalet incidenter av genusrelaterat våld, på kort och lång sikt.
Beskriv kort de kostnadsminskningar/resursförändringar som projektet kommer att leda till

2012 kostade män brottslighet samhället 31 miljarder kronor. Mäns våld mot kvinnor beräknas årligen till 3
miljarder kronor. Varje år döms ca 10 000 personer för brott. Av dessa är 9 300 män, de flesta unga män.
Kriminalvårdens årsbudget på 7,5 miljarder skulle kunna jämföras med Borås Stads totala årsbudget. Våld och
brottslighet är oerhört olönsamt. Genom tidiga, våldsförebyggande insatser kan efterhandskostnader minimeras.
Hur ska ansökan betraktas:
Som ett socialt investeringsprojekt?
JA

NEJ

Som ett smart ekonomiprojekt?
JA

NEJ

Projektplan bifogad

Underskrift nämndens ordförande

Datum

Datum

Borås Stad: Projektansökan 140114 LA

2014-11-03 13:27:14

Underskrift förvaltningschef

Telefonnummer

Telefonnummer

Skriv ut formulär

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Ett socialt investeringsprojekt?
JA

Datum

NEJ

Ett smart ekonomiprojekt?
JA

NEJ

Ärendenummer

SP 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a- till handlingarna)

